
yKPAitIA
БЕзлк)дIвськА с Ели щнl 11ёА

ХАРКlВСЪКОГО РАЙОНУ XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд с - Pt "{ 
oJ,/ сел. Безлюдiвка

Про створення Koмlcll з

питань наповнення бюдя(ету

Безлюдiвськоi селищноi ради.

З метою забезпечення свосчасностi i повноти сплати податкiв, зборiв ,га

iнших обов'язкових платежiв до бюджету БезлюдiвськоТ селишноi рали,

керуючись п.l ,7,2О ч. 4 ст. 42 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в

YKpaTHi>:

1. Затвердити склад KoMicii з

селищноi ради (лолаток l).
питанЬ наповнеНня бюдже,гу БезлюдiвськоТ

2. Затвер дити положення про комiсiю з

селищноi ради (додаток 2).

питань бюджету БезлюдiвськоТ

з. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника

головИ селищнОТ ралИ з питанЬ дiяльностi виконавчих органiв Алrrу

r,утовЕцъ.
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ЗАТВЕРДЖЕFIО

Розпорялженнrl сеJlи Iцного голови

вiд 07.2t "еьц J{r!9.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
ktlMicii з питань наповнення бlсlджету

Безл lодiвськоi ceJt и lцноi ра:tи

l. гутовЕцЬ - заступник селищного голови з пи,гань

длла Олександрiвна дiяльностi виконавчих органiв, голова

KoMicii

2. Бушик
лiлiя Миколатвна

3. по}кидАевА

6. стоЙко
Лариса ЮрiТвна

Заступник селишLlого голови
з питань дiя.lrьнос,гi
виконавчих органiв

IVlарина Володимирiвна KoMiciT;

4. пIдкопАЙ - керуючий сIiравами (ceKpe,t,ap)

днастасiя ВалерiТвна виконавчого комi,ге"r'}i

5. золотько - iнспектор вiддiлу земельних вiдносин ,га

Микола Матвiйович комунальноТ власносr,i;

- начальник фiнансовоr,о управлiння,
заступник голови KoMiciT;

- начальник вiддiлу доходiв, секре,tар

- бухгалтер 1 категорiТ централiзованоТ
бухгалтерii.

}6ц{ АltлаГУТОВЕLIIэ



ЗАl'ВЕРД}КtlI-tО

Розпорядження сеJ,Iищного голови

в\дО7.О!"а-ол,t NШ

положеrlня
про комiсiю з питань наповнення бкlлжсе,l,у

Безлюдiвськоi селищноi рали

1. Комiсiя з питань наповнення бюджету Безrlюдtiвськот селиtltнот

ради (далi - Комiсiя) с постiйно дiючим дорадчим органом, якиЙ cTвope}lo з

метою забезпечення свосчасностi та повноти сплати податкiв, зборiв та iнших

обов'язкових платежiв до бюджетiв ycix piBHiB,

2. Комiсiя у своТй дiяльностi керусться Конституцiсю та закоI{ами

УкраТни, законодавчимИ актамИ Президента УкраТни та Кабiне,гу Мiнiс,грiв

УкраТни, постановами, рiшеннями Ради та виконавчого комi,ге,l,у,

розпорядженнями селищного голови, а також Положенням про комiсiю,

3. OcHoBHi завдання та напрями дiяльностi KoMiciT с:

- сприяння дiя;rьностi органiв виконавчот влади з питань пов'язаних iз

.,,п,,ru.пою i повною сгrлатою податкiв до бюджеТУ СеJIИЩllОТ РаЛИ,

- пiдготовка пропозицiй щодо визначення шляхiв, механiзмiв та способiв

вирiшення пробrlемних питань iз свосчасною i tIовIlою сl1JIаl,ою ttодаткiв lto

бrоджету селищноТ рали;
- вивчення податковот бази селищнор9 ýрджеТ},
- аналiз стану виконання суб'ектами господарськот дiяльнtlстi зобов'язаItь по

сплатi податкiв, зборiв до селищного бюджету;
- визначення спiльних заходiв стосовно пошуку дода,гкових джерел наповненнrl

селищного бюджету та погашення заборгованостi.
4. Права та обов'язки KoMiciT:
4.1. Вiдповiдно до основних завдань та напрямiв дiяльносТi КОМiСiЯ МаС

гIраво:
- одержувати iнtРормачiю та iншi данi, необхiдьri

державноi податковоТ служби;
:tля дiяrльностi KoMiciT вiд

- отримувати iнформачiю та iншi данi вiд пiдприемс,гв,

суб'с:ктiВ пiдприемницькоТ дiяльностi з числа фiзичrrих
виконання покладених на неТ завдань;
- запрошувати Ita засiдання KoMiciT керiвникiв гliдшриеMc,t,B, усl,аIIоts i

органiзашiй, суб'сктiв пiдприсмницькоi дiяльностi з числа фiзичних осiб та

фiзичних осiб для розгляду фактiв порушення чинного законодавства, щодо

сl]осчасноТ та в повному обсязi сплати податкiв до бюлжету.

установ i органiзачiй,
осiб, необхiдrrу для



- вживати ефективних заходiв з метою максимального залучення податковоi

бази;
- залучати до свосi роботи працiвникiв державних органlв, мlсцевих оргаIItt]

виконавчоТ влади, органiв мiсцевого
контролюючих органiв, пiдприсмств,
власностi.

5. Органiзацiя роботи KoMicii.

Заступник селищного голови
з питань дiяльностi
виконавчих органiв

4.2. Комiсiя зобов'язана:
- здiйснювати монiторинг щодо надходження пла,гежitз,t,a BHecKiB до бюджеl,у;

самоврядування) правоохоронних ,га

установ та органiзаuiй Bcix фпрпл

проводяться за рiшеl-tням
оl(ин раз на квар,гал (гlри

l,frх А:rла ГУl'ОВЕЦЬ

5.1.Основною формою роботи KoMiciT с:

- формою роботи KoMiciT с засiдання, якi

I,оJIоI]и KoMiciT у разi необхiдностi, але не рiлше
необхiдностi можуть проводитись виТзнi засiдання).

5.2. Засiдання KoMiciT :

- персональний склад KoMicii затверджусться селищним головою;

- у разi вiдсутностi голови KoMicii, його обов'язки викону€ застуIIник I,оJIоI]и

KoMiciT;
- засiдання KoMicii вважасться правомочним, якщо на ньому присутнl не менш_I

як половина члеFIiв KoMiciT.
- пiдготовку матерiалiв для розгляду на засiданнi koMicii забезпечуе секретар;

- на засiданнях комiсiя розробляе пропозицiт та рекомендацiт з питань, шlо

наJIежать до i] компетенцiТ, якi фiксуються у протоколi засiдання KoMiciT,

- протоКол пiдпиСустьсЯ головоЮ KoMiciT та секретарем;

- piru."n' KoMiciT приймаються простоЮ бiльшiстю голосiв членiв KoMiciT,

присутнiх на засiданнi, у разi рiвного розполiлу голосiв голос голови koMiciT t

вирiшальним;
- органiзацiйне забезпечення роботи KoMiciT (склаланt,rя порядку денноt,о.

проектУ протокоЛьногО рiшення, пiдготовКа до подання матерiалiв дJlя розгля/lу
питань на засiданнi) поклада€ться на фiнансове управлiння.


