БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвської ОБЛАСТІ
РІШЕННя
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Про затверджеиНJI
ПоложеиНJI про иадаиНJI
дозволу на

ПРQВ&ЩенНJI аукціону,

конкурсного розпродажу і лотерей.

З метою впорядкування проведеННJI аукціонів, конкурсних розпродажів і

лотерей

в

місті

та

керуючись

ст.25

Закону

Украіни

"Про

місцеве

самОВРЯДУВaниJI в Україні" Броварська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.
2.
3.
4.

s.

Затвердити Положення про HaдaнНJI дозволу на проведеНWI аукціону,

конкурсного розпродажу і лотерей (додатки 1-2).
Уповноважити фінансове управління Броварської міської ради надавати
дозвіл на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей.
Оприmoдвити дане ріше~ в мережі Інтернет ва сайті Броварської

міської ради.
РішеННJI набуває чинності з моменту його прИЙНJ1ТТJI.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника МЇСЬК9ГО
голови Андреєва В.О.
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АIIсысо ратІ
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ПОЛОЖЕННЯ
про IlадаllllЯ дозволу на прове'''еl
~
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aYKQIOlty

KOllкypCHoro розпродажу і лотерей.
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1. 3агалыіi ПОЛожеIIIIВ.
1.1. ПоnожеНИJI про. надання дозволу на проведення а кціо

конКУРСНОГО розпродажу. І л~терей на території міста Броваіи (д:;
rtonоження), розроблено ВІДПОВІДНО до Вимог Закону УrmаООlНИ П
.
.
І"
у
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· ' r « ро МІсцеве
саМоврЯДУВ~ ~ КPaI~1», акону УкраІНИ «Про дозвільну систему у сфері
rocnоДВРСЬКОl Д1JlJIЬHOCTl», Постанови Кабінету Міністрів Украіни від 21
tpPIUI

N!!S26 «Про заходи ~oдo УПОрядкування видачі документів

Д03lїJIьвого характеру у сфеРІ господарської діяльності» та інших
. є о б"
вормВТИВВО-ПР~О~ИХ aкт1~
ОВ JlЗк.овими ДJIJI виконання' суб"єктами

підпРиємниЦЬКО1 ~1JIJIЬHOCT1 незалежно ВІД їхньої відомчої підпорядкованості
'ІІ форм власно сп.

2. ПОРЯДОК отриманнв дозволу
на проведення аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей
2.1. Дозвіл на проведеНИJI аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей на
території міста є відповідне ріmеНИJI Броварської міської ради.

2.2. дпя отримаиии дозволу
-

необхідно подати такі документи:

З8JIВУ на ім"я міського голови (згідно додатку 2);
копію
свідоцтва
про
державну
реєстрацію

•
суб"єкта

підприємницької діяльності;

-

копію довідки про ВКJПOчеННJI до єдиного Державного реєстру
підприємств та організацій Украіни;

-

копії документів, що засвідчують право власності на приміщеННJI,
право користуваиня приміщеННJIМ (свідоцтво про власність,
договір купівлі-ПРОДажу, договір оренди;
копія довідки про взятrя на обпік платника податку ( форма

-

N!!4-0IПl)

копія ідеllТ.tlфікаційного коду.

.
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2.3. Зuва, з переліченими документами, розгnядаєrься на засJДанн1

ПОстійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку,
бlOДЖету, фінансів та цін. Рішення комісії, оформлене протокольно, t:.

підставою для винесеИВJI питання на розгляд сесії Броварської .міської ~ади .
2.4.Дозвіл

видається

уповноваженим

органом

зГІДНО

р~ення

~P08apCЬ1(Oї міської ради при наявності підт~ер~чих дoкyмeнnв про
lJJJaтy збору за ставкамИ, затвердженими Bi~~ рппенням.
З.ТерміН діі .o~ 1/f ~
3.1. Дозвіл дійсвий на одиоразо ~8де~ct"

РозDpoдажу і лотерей.
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CAfrh -,1ШЧИй обов»JlЗКИ міського ГОЛ
"ООl'етар ради
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Додаток 2

до рішеиwr Броварської
міської РЩРІ
від Д~. tt:J N!

151t/'-.Pp-pr

Міському голові

ЗАЯВА
ІІа ОТРllмаllПВ дозволу па проведеllllВ аукціОII)', KOllкypCllOro розпродажу і
лотерей.

~~-------------т.==~==~~~-----------( назва IОРИДИЧНОЇ особи)

___

(іірі3Вllще, ir.I'JI, по-батькові, паспортні дані фізичної особи-суб'єктв підприємницької діяльності)
(місце знвходженНJI, телефон, факс, фВlmlчне місце ПРОЖИВВННJI фізичної особи)
(місце реєстрації суб"єктв підприємницької діяльноСТІ)

просить вадати дозвіл ва проведення аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей
(пotpібве підІСреCJIИТИ)
~еСВЩО~ОN!~

_____________ вщ _________________________ ро~

____________~___________________________________
форма власвостї, оргавізаційво-правова форма гoспoдарюBВИВJI___________________
~фbmціЙВИЙкод

(довідка про ВКJlючеННJI до єдиного Державного реєстру підприємств тв організаціЯ Украіни)

_______________________________~~~--------

рп~оввйрахувокNе:

• установах бавху
Адреса

місци

з

провсдCВВJI

Зaranьва ПJlОЩl приміщеВВJI(КВ.М)

аукціону,

конкурсвого

мфО._ _ _ __

розпродажу

і

лотерей

(дм кожноro об"єкту підтверДЖУЄТЬСJl докумеНТIJIЬИО)

Кinькicть посадкових Місць,_______-:----:-----------:-::=:::;:------( nPllМіщсlllUl, JlКОІоІ)' nPОВОДlI1'ЬCJl 3ІХіД)

До_ про B3JlТDI ва обпік платника податку (форма Не 4-0ІШ ),_ _ _ _ _ _ _ __

~Шиепосв~еВВJIваЕККА _________________________________

-

м.п.

Вихов:уючий обов»JlЗКИ міського голо
секретар ради

І.В.Сапожко

