
ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від 12.10.1999 р. № 1190 
м. Люботин 
 
Про встановлення порядку збору за видачу  
дозволів на розміщення об’єктів торгівлі 
громадського харчування та побутового 
обслуговування.  

 
Виконком Люботинської міської ради розглянув акт перевірки Любо-

тинської Державної Податкової інспекції / ДПІ / від 07.10.1999р. № 82/181 в 
якому визначені порушення, що обумовлені рішенням ІІ сесії від 18.06.1998 р. і 
УІ сесії від 11. 03.1999 р. ХХІІІ скликання Люботинської міської ради з питань 
встановлення ставок місцевих податків і зборів, в результаті яких втрачений 
контроль з боку органів місцевого самоврядування за надходженням збору за 
дозволи на розміщення об’єктів торгівлі. 

З метою виконання припису ДПІ згідно вказаного акту і встановлення 
контролю за надходження збору за дозволи на розміщення та відкриття об’єктів 
торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування у спеціально 
відведених для цього місцях до вирішення цього питання на чергової сесії Лю-
ботинської міської ради, виконком Люботинської міської ради  

ВИРІШИВ: 
1. Збір за видачу дозволу на розміщення та відкриття об’єктів торгівлі, 

громадського харчування та побутового обслуговування у спеціально відведе-
них для цього місцях встановити згідно таблиці І / додаток І до цього рішення/. 

Підприємства / об’єкти / торгівлі, громадського харчування та побуту, 
що розпочали свою діяльність до 1993 р. дозвіл на розміщення даного об’єкту 
одержують безкоштовно. 

2. Відділу з питань торгівлі та побутового обслуговування населення / 
Кудря І.С/ визначити суму збору за розміщення об’єктів , контролювати її спла-
ту, вести облік та здійснювати видачу дозволів на розміщення та відкриття 
об’єктів торгівля, громадського харчування та побуту згідно Положення про 
порядок видачі дозволів / додаток 2 / 

3. Загальному відділу / Воротнікова Л.І. / здійснювати видачу рішень 
міськвиконкому на розміщення та відкриття об’єктів торгівлі тільки при наяв-
ності документу про сплату збору. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського го-
лови Биковець Г.І. і секретаря ради Шевченко В.О. 

 
 

Міський голова     І.В . Петруненко 


