УКРАЇНА
БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від „____” __________ 2011 р.

№

Про встановлення тарифів
на послуги торговельних рядів
ФО-П Шаульського А.П.
Керуючись ст. 27, 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні, Законом України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста
Бердянська, у зв’язку з набранням чинності змін до Наказу Міністерства
економіки України Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва від 30.06.2009 № 638/109 «Про затвердження
Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх
обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів»,
прийняті Наказом Мінекономіки України від 09.03.2010р № 256/44 згідно з
вимогами регуляторної політики, на підставі розрахунків, наданих ФО-П
Шаульським А.П., виконавчий комітет Бердянської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на послуги торговельних рядів ФО-П Шаульського
А.П. по пров. Заслонова згідно з додатком.
2. Тарифи ввести в дію з „____” _________2011р.
3. Прес-службі виконавчого комітету кому (Білоусов С.В.) оприлюднити
дане рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації в 10-денний
термін з дня його прийняття.
3. Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 05.08.2009
№ 399 „Про погодження тарифів на послуги торговельних рядів по пров.
Заслонова ФО-П Шаульського А.П.”, вважати таким, що втратило чинність.
4. Передбачити перегляд цін у випадку зростання цін на комунальні
послуги, різкого коливання обсягів послуг ринку, а також зростання мінімальної
заробітної плати в порядку, установленому чинним законодавством.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Кулібабу В.А.
Міський голова

О.А.Бакай

Проект вносить:
Фізична особа – підприємець

А.П.Шаульський

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради
від „_____” ____________ 2011 р.
№ ____________
Керуючий справами виконкому
_________________В.І.Чанишев
Тарифи
на послуги торговельних рядів ФО-П Шаульського А.П.
№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.

Найменування груп товарів і
торговельних місць

Продовольча група товарів на критих і
відкритих столах, прилавках розміром
1.25 кв.м
Продовольча та промислова групи
товарів на критих і відкритих столах,
прилавках розміром 1,25 м
(1,875 кв.м.)
Продовольча та промислова групи
товарів у палатках, на лотках,
контейнерах, майданчиках розміром
2,5 кв.м
Оренда приміщень (кіоски)
Послуги туалету

Виконавець:
ФО-П Шаульський А.П.

Одиниця
виміру

1 торгове
місце

Вартість
послуги з
надання
торговельного
місця
(грн./доба)
2,90

1 торгове
місце

4,35

1 торгове
місце

5,80

1 кв.м

2,32

1 відвідування

1,00

