Україна
Одеська область
Білгород-Дністровська міська рада
РІШЕННЯ
Про внесення змін та доповнень до „Правил торгівлі на ринках та
торговельних майданчиках міста Білгорода-Дністровського”, затверджених
рішенням міської ради від 17.07.2007р. №298 – V
Керуючись п. 44 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», на підставі звернень Громади рибалок України
від 15.05.09р. № 02/16-23-2248 та від 26.09.09р. № 2609, державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва в Одеській області від
03.02.2009р. № 01-08/98, пропозицій постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
соціально-економічної політики та ринкових відносин Білгород-Дністровської
міської ради від 04.08.09р. враховуючи рішення міської ради від 19.02.09р. № 635
«Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Білгород-Дністровської міської ради на 2009 рік», рішення міської ради від
03.12.2009р. № 860-V «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів Білгород-Дністровської міської ради на 2010рік», враховуючи
рішення виконавчого комітету міської ради № 81 від 18.02.2010р. , міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити запропоновані зміни до «Правил торгівлі на ринках торговельних
майданчиках міста Білгорода-Дністровського», затверджених рішенням міської
ради від 17.07.2007р. № 298 – V (додаток).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів, соціальної-економічної політики та ринкових відносин
( Куркін В.Г.)

Міський голова

№- 979-V
25.02.2010р.

М.М.Даценко

Додаток
до рішення міської ради
від „25” лютого 2010 р. № 979-V

Зміни та доповнення
до «Правил торгівлі на ринках та
торговельних майданчиках
міста Білгорода-Дністровського»,
затверджених рішенням міської ради від
17.07.2007 р. № 298 –V
Внести наступні зміни та доповнення:
1. Викласти п.20 зазначених Правил у новій редакції:
« Тарифи на послуги ринку та інші види робіт, пов’язаних з забезпеченням
діяльності ринкового господарства, встановлюються
виконавчим комітетом
міської ради на основі калькуляції, наданої КП «Асорті».
2. Доповнити п.43 п.п 3 «Правил торгівлі на ринках та торговельних
майданчиках міста Білгорода - Дністровського» новими абзацами такого
змісту:
«На ринку забороняється:
… - фізичними та юридичними особами, які не мають на це дозволу, сіткових
матеріалів, знарядь лову і пристосувань до них (неводів, ягерів, «павуків»,
«телевізорів», «електровудок», багрів тощо), застосування яких заборонено
правилами рибальства;
- продаж або скуповування риби , ікри і водних безхребетних та продуктів їх
переробки без наявності документа, який підтверджує законність їх придбання та
сертифіката якості…;
- заборонені знаряддя добування тварин».

Секретар міської ради

О.Г. Македонський

