
     УКРАЇНА

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
ІV  СЕСІЯ VІ  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 249
15.04.2011 року      м.  Хуст

Про  внесення  змін  та  доповнень  до 
Правил  торгівлі  на  ринках  міста  Хуст, 
затверджених  рішенням  Хустської 
міської ради від 09.12.2005 №1010

Керуючись  п.44  ч.  І  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве 
самоврядування в Україні,  у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу 
України, враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 
№1222  «Про  затвердження  Порядку  декларування  зміни  оптово-
відпускних  цін  на  продовольчі  товари»  та  від  17.04.2008  №373  «Про 
затвердження  Порядку  формування  цін  на  продовольчі  товари,  до  яких 
запроваджено  державне  регулювання»,  наказ  Міністерства  економіки 
України від  13.08.2008 №341 «Про затвердження  форми декларації  про 
оптову  ціну  на  продовольчі  товари,  щодо  яких  запроваджено  державне 
регулювання, та Інструкції про заповнення і застосування декларації про 
оптову  ціну  на  продовольчі  товари,  щодо  яких  запроваджено  державне 
регулювання»,  міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Правил торгівлі на ринках міста Хуст, 
затверджених  рішенням  Хустської  міської  ради  від  09.12.2005  №1010 
(додаток).

2. Рекомендувати  адміністраціям  ринків  розмістити  це  рішення  на 
доступному для загального огляду місці, для ознайомлення з ним суб’єктів 
господарювання, що здійснюють торгівлю на ринках. 

3. Управлінню  економіки  Хустської  міської  ради  оприлюднити 
повідомлення про це рішення в міськрайонній газеті «Вісник Хустщини» та 
розмістити прийняте рішення на офіційній Інтернет сторінці міста Хуст за 
адресою: www.  khust  -  miskrada  .  gov  .  ua  .   

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань розвитку підприємництва, промисловості та торгівлі, 
першого  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих 
органів  ради  Рівіс  М.М.  та  керуючого  справами  виконавчого  комітету 
Хустської міської ради Лунченко В.В. 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                            В. КАЩУК
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