
Проект

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять п’ята сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від     грудня 2019 року                     №

м. Помічна

Про підтримку звернення приватних
підприємців міста Помічна

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу
Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації
та гарантування конституційного права на звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування», керуючись статтями 25, 26, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
в и р і ш и л а :

               1. Підтримати звернення приватних підприємців міста Помічна до
Президента України щодо скасування законів 128-ІХ про внесення змін до
Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та 129-ІХ «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері
торгівлі і послуг».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну
депутатську комісію міської ради з питань регламенту, депутатської етики і
забезпечення діяльності депутатів.

Міський голова                                                                                 Антошик М.М.
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