УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
26.01.2011р.
6 сесія

6 скликання

Про затвердження Правил торгівлі
на ринках міста Бар ( нова редакція)
Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань забезпечення законності,
правопорядку, прав людини, діяльності ЗМІ, оборонної роботи, регламенту та відзначення
нагородами, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та
на виконання п. 2 Правил торгівлі на ринках, затверджених наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ
України, Державної податкової адміністрації України та Державного комітету
стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 № 57/188/84/105 з
змінами та доповненнями від 03.07.2003 № 172/702/332/108, зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України від 17.07.2003 за № 617/7938, з метою встановлення чітких
вимог до організації роботи ринків міста та приведення діючих Правил торгівлі на
ринках, що знаходяться на території міста Бар у відповідність до Податкового кодексу
України, міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Правила торгівлі на ринках міста Бар у новій редакції (додається).
2. Дане рішення набуває чинності з моменту його офіційного оприлюднення.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 16 сесії Барської міської ради 5
скликання від 20.12..2006 року “Про затвердження Правил торгівлі на ринках, що
знаходяться на території міста Бар».
4. Суб’єктам господарювання на ринках у двомісячний термін з дня офіційного
оприлюднення даного рішення привести організацію торгівлі на ринках у відповідність до
затверджених цим рішенням Правил.
5. Міському голові Дзісю О.І. своїм розпорядженням призначити відповідальних осіб з
числа посадових осіб виконавчих органів міської ради по контролю за виконанням Правил
торгівлі на ринках м.Бар суб’єктами господарювання.
4. Секретарю ради ( Кальман О.В.) оприлюднити дане рішення шляхом публікації у
газеті Барської міської ради « Барчани».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Барської міської ради з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій (Хода
Є.Г.) та з питань забезпечення законності, правопорядку, прав людини, діяльності ЗМІ,
оборонної роботи, регламенту та відзначення нагородами( Левицький С.М.).
Міський голова

О.І. Дзісь

