
 
УКРАЇНА  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 23 березня 2015 року                                                                     № 136 
 
 
Про погодження  проекту  рішення  
Кіровоградської   міської   ради  
«Про внесення змін до  рішення  
Кіровоградської   міської    ради 
від  16 жовтня  2008 року  № 1311  
«Про  внесення  змін  та доповнень 
до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26 вересня 2006 року № 80» 
 
 

   Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,  статтями 52, 59  
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 розділу 
XIX  Податкового кодексу України,  виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради 
 

В И Р І Ш И В:  
 

 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про   внесення 
змін до рішення Кіровоградської міської ради  від 16 жовтня 2008 року              
№ 1311 «Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26 вересня 2006 року № 80», що додається. 
 2. Управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради   забезпечити внесення 
даного проекту рішення на розгляд  міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильченка С.С. 

 

 

Секретар міської ради                                                                       І. Марковський               

 

Смолянцева 22 38 36 

 

         ПОГОДЖЕНО 



                                                                      Рішення виконавчого комітету 
                                                                      Кіровоградської міської   ради 
                                                                      23 березня 2015  

               №  136 

                                                                                        Проект                                                                   

У К Р А Ї Н А 

      КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                       СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  “ ___ ”  _________  2015 року                                                        №____ 

 

Про внесення  змін до рішення  
Кіровоградської  міської   ради 
від 16 жовтня 2008 року № 1311 
«Про внесення змін та доповнень 
до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26 вересня 2006 року № 80» 
 
 

 
         Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 розділу XIX  
Податкового кодексу України, Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А:  
 
         1. Внести зміни до  рішення   Кіровоградської  міської  ради  від 16 жовтня         
2008 року № 1311 «Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 26 вересня 2006 року № 80», а саме в Правилах торгівлі на 
ринках  міста Кіровограда: 
         з розділу  І «Загальні положення»  вилучити в  абзаці 2 пункту 8 слова: « та 
відповідальності за несплату ринкового збору, а також ставок ринкового збору»; 
        з розділу  ІІ «Особливості торгівлі продовольчими товарами»          
вилучити в пункті 2 слова «ринкового збору і» . 
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         2. Відділу по    роботі    із засобами    масової інформації   Кіровоградської 
міської   ради   оприлюднити   дане   рішення у віснику Кіровоградської міської 
ради «Вечірня газета» та на офіційній сторінці Кіровоградської міської ради в 
мережі Інтернет у десятиденний термін після його прийняття.                                             
 
        3. Контроль   за   виконанням   даного    рішення   покласти   на   постійну 
комісію міської ради з питань торгівлі, побутового обслуговування, 
громадського харчування, захисту прав споживачів і цін та  заступника міського 
голови з питань діяльності  виконавчих органів ради  Васильченка С.С. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                        І. Марковський 
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