
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 вересня 2011 року № 756

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради
від 16 жовтня 2008 року № 1311

Керуючись статтями 8, 140-146 Конституції України, пунктом 44 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                
пунктом 2 розділу ХІХ Податкового кодексу України, Кіровоградська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Правил торгівлі на ринках міста Кіровограда,                 
що затверджені рішенням Кіровоградської міської ради від                                      
16 жовтня 2008 року № 1311, а саме в розділі І «Загальні положення»:

вилучити абзац 8 пункту 2: «дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі»;
вилучити з абзацу 3 пункту 16 слова «ринкового збору»;
вилучити пункт 18: «За право займання торговельного місця на ринку 

справляється ринковий збір у порядку, визначеному законодавством та 
відповідними рішеннями міської ради»; 

вилучити абзац 2 пункту 20: «У такій угоді можуть передбачатися  
умови щодо сплати суб’єктами підприємницької діяльності або фізичними 
особами ринкового збору через касу ринку у вигляді передоплати 1 раз на 
місяць»; 

вилучити з 3-го речення 1-го абзацу пункту 23 слова «ринкового   
збору»;

вилучити з 1-го абзацу пункту 23 наступні речення: «Продавці на 
ринках зобов’язані сплатити ринковий збір до початку торгівлі, але не 
пізніше, ніж через дві години з початку роботи ринку. Після закінчення двох 
годин від початку роботи ринку ринковий збір сплачується платниками 
ринкового збору до зайняття торгового місця»; 
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вилучити абзац 2 пункту 23: «Платники ринкового збору, які 
здійснюють постійну торговельну діяльність протягом місяця, можуть 
укласти договір з адміністрацією ринку на сплату ринкового збору один раз 
на місяць через касу ринку, у тому числі у вигляді передоплати. При цьому 
платнику видається касовий чек з зазначенням П.І.Б. або назви суб’єкта 
господарювання – фізичної, юридичної особи, місця здійснення торгівлі та 
місяця, за який проведено сплату»; 

вилучити з 2-го речення 3-го абзацу пункту 23 слова «ринкового 
збору»;

вилучити з абзацу 3 пункту 23 речення: «Ринковий збір та інші платежі 
справляються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи   
продукції тваринного та рослинного походження до початку торгівлі»;

вилучити з пункту 24 слова «ринкового збору»;
вилучити абзац 4 пункту 31: «Справляти ринковий збір, контролювати 

його оплату продавцями та перераховувати цей збір до місцевого бюджету в 
терміни та в обсягах, що передбачені чинним законодавством та 
відповідними рішеннями Кіровоградської міської ради»;

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок 
стягнення і перерахування ринкового збору у місті Кіровограді,  
затверджене рішенням Кіровоградської міської ради від                                      
16 жовтня 2008 року № 1311.

3. 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. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань торгівлі, побутового обслуговування, 
громадського харчування, захисту прав споживачів і цін та на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                        
Василенка І.М. 

Міський голова О.Саінсус 

Маличенко
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