
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІ сесія ІV скликання

(1-е засідання)
РІШЕННЯ

5 листопада 2002 року                                                        м.Ужгород

Про внесення змін до рішення ХХІІ сесії
міськради ІІІ скликання від 21.06.2000 р.
"Про зміни розмірів ставок місцевих зборів"

Керуючись  Законом  України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні",  Декретом  Кабінету  Міністрів  "Про  місцеві  податки  і  збори",
Указом  Президента  України  "Про  впорядкування  механізму  сплати
ринкового збору"  від 28.06.99  № 761/99,  Правилами торгівлі  на ринках,
затвердженими  спільним  наказом  Міністерства  економіки  та  з  питань
європейської  інтеграції  України, Міністерства внутрішніх справ  України,
Державної  податкової  адміністрації  України,  Державного  комітету
стандартизації,  метрології  та  сертифікації  України  від  26.02.02  №
57/188/84/105  і  зареєстрованими  в  Міністерстві  юстиції  України  від
22.03.02  №  288/6576,  на  виконання  п.4  рішення  виконавчого  комітету
Ужгородської міської ради від 16.08.02 № 271 

міська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Положення про  порядок  справляння  і  перерахування
до бюджету ринкового збору в м.Ужгороді згідно з додатком.

2.  Внести  зміни  в  пункт  1  рішення  ХХІІ  сесії  міської  ради  ІІІ
скликання  від  21.06.2000  р.  "Про  зміни  розмірів  ставок  місцевих
зборів", виклавши його в редакції:

-  встановити  розміри  ставок  ринкового  збору  в  залежності  від
розміру  торгового  місця  відповідно  до  п.3.1.  Положення  про  порядок
справляння і перерахування до бюджету ринкового збору в м.Ужгороді.

3. Визнати такими, що втратили чинність :
-  рішення  ХХХVIII  сесії  міськради  І  скликання  від  28.02.02  "Про

доповнення до Положення про порядок справляння і перерахування до
бюджету ринкового збору в м.Ужгороді";

-  п.2  рішення  ХХІІ  сесії  міськради  ІІІ  скликання  від  21.06.2000  р.
"Про зміни розмірів ставок місцевих зборів".

4.  Управлінню  економіки  зобов’язати  адміністрації  ринків  міста
укласти  угоди  з  суб’єктами  господарювання,  яким  надано  місця  для
постійного  здійснення  торговельної  діяльності  на  ринках,  про



справляння ринкового збору.
5.  Управлінню  архітектури  та  містобудування  зобов’язати

адміністрації  ринків  в  місячний  термін  виготовити  і  розмістити
план-схему  торгових  місць  ринків  спеціально  встановленого  взірця  у
зручному і досяжному місці.

6.  Заборонити  на  ринках  міста  торгівлю  з  необлаштованих
відповідними пунктами (об’єктами) продажу місць.

7. Зобов’язати директорів ринків привести в належний стан ринки та
прилеглі до них території.

8.  Міськфінуправлінню  вивчити  можливість  введення  окрім  чека
талонів, які підтверджують факт сплати ринкового збору.

9. Опублікувати дане рішення в газеті "Ужгород".
10.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  Державну

податкову  інспекцію  в  м.Ужгороді,  Ужгородський  міський  відділ  УМВС
України  у  Закарпатській  області,  управління  економіки  та  фінансове
управління.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


