
                                                                                                       

 

 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від  24 вересня  2019 року                                 № 548 

 

 Про утворення комісії  

з питань забезпечення 

своєчасності та повноти 

сплати податків і зборів  

 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 59 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Виконавчий комітет 

Міської ради  міста Кропивницького 

 

 

 В И Р І Ш И В: 

 

 

1. Утворити комісію з питань забезпечення своєчасності та повноти 

сплати податків і зборів (далі - Комісія) згідно з додатком. 

 

2. Затвердити Положення про Комісію (додається). 

 

 

 

Міський голова                                                                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наталія Селіванова 24 13 26 

 



Додаток 

до рішення Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького 

24  вересня 2019 року № 548 
 

С К Л А Д  

  комісії з питань забезпечення своєчасності 

та повноти сплати податків і зборів 

 

Голова комісії 

ПАЛИВОДА 

Андрій Анатолійович                    

- заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради 

   

Заступники голови комісії: 

ВОВЕНКО 

Олег Анатолійович 

- начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

   

МОРКВА 

Маріанна Олександрівна  

- директор департаменту - начальник 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій 

   

Секретарі комісії: 

КОВПАК  

Тетяна Миколаївна      

- головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку та регуляторної 

політики управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

   

ТАРАН  

Костянтин Віталійович 

- головний спеціаліст відділу  

землекористування управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

   

Члени комісії: 

БОЧКОВА 

Любов Тимофіївна 

 

- начальник фінансового управління 

   

БУТЕНКО 

Наталія Миколаївна 

- начальник управління Державної 

казначейської служби України у                           

м. Кропивницькому Кіровоградської 

області 

   

ЄФІМОВИЧ 

Оксана Володимирівна 

- в.о. начальника Кропивницького 

управління ГУ ДПС  у Кіровоградській 

області  
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КОЛЮКА 

Олег Сергійович 

- начальник управління комунальної 

власності 
 

КРАСНОКУТСЬКИЙ  

Олег Володимирович  

- голова комісії з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку                       
 

ПУЗАКОВА 

Аліна Анатоліївна 

- заступник начальника управління 

економіки - начальник відділу 

економічного розвитку та регуляторної 

політики управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій  

   

САВЧЕНКО 

Тетяна Миколаївна 

- т.в.о начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

   

СЕЛІВАНОВА 

Наталія Олександрівна 

- заступник начальника відділу 

економічного розвитку та регуляторної 

політики управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій  

   

СОЛОВЕЙ 

Сніжанна Леонідівна 

- начальник фінансово-економічного 

управління головного управління 

Пенсійного фонду України в 

Кіровоградській області 

   

СМАГЛЮК  

Марина Олександрівна 

- начальник юридичного управління 

   

ШАМАРДІН 

Олександр Сергійович 

 

- голова комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища   

 

 

 

Директор департаменту – начальник 

управління економіки департаменту 

з питань економічного розвитку,  

торгівлі та  інвестицій                                                        Маріанна МОРКВА              

 
 

 

 

 

 



                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                             Рішення Виконавчого комітету 

                                                             Міської ради міста Кропивницького 

                                                             24  вересня 2019 року № 548 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про комісію з питань забезпечення своєчасності 

 та повноти сплати податків і зборів 

 

 1. Комісія з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати 

податків і зборів у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, рішеннями Міської ради міста Кропивницького, 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького, 

розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 

 

 2. Основними завданнями Комісії є: 

 1) сприяння Кропивницькому управлінню ГУ ДПС у Кіровоградській 

області щодо виконання планових показників по доходах бюджету міста 

Кропивницького та пошуку резервів отримання додаткових надходжень; 

 2) спільно із Кропивницьким управлінням ГУ ДПС у Кіровоградській 

області, виконавчими органами Міської ради міста Кропивницького 

проведення аналізу наявної податкової заборгованості з платежів до бюджету 

міста Кропивницького, причин її зростання, можливих заходів стягнення  з 

метою визначення шляхів погашення податкового боргу та наповнення 

бюджету міста; 

 3) сприяння Кропивницькому управлінню ГУ ДПС у Кіровоградській 

області у проведенні заходів, спрямованих на забезпечення належного рівня 

сплати податків і зборів, у тому числі плати за землю, та виявлення випадків 

несплати цих податків; 

 4) сприяння забезпеченню публічності дій Кропивницького  управління 

ГУ ДПС у Кіровоградській області щодо детінізації економіки, створенню 

сприятливих умов розвитку підприємницької діяльності, покращенню 

інвестиційного клімату в місті; 

 5) розгляд питань щодо впорядкування земельних відносин як 

основних чинників збільшення надходжень до бюджету міста; 

 6) сприяння забезпеченню прозорості бюджетного процесу, здійсненню 

аналізу стану запровадження змін до бюджетного і податкового 

законодавства та їх впливу на наповнення дохідної частини бюджету міста. 

 

 3. Комісія має право: 

 1) одержувати в установленому порядку від Кропивницького  

управління ГУ ДПС у Кіровоградській області, виконавчих органів Міської 

ради міста Кропивницького, підприємств, установ, організацій відповідну 

інформацію, яка належить до компетенції Комісії; 
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 2) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників 

Кропивницького         управління     ГУ ДПС    у     Кіровоградській     області, 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, підприємств, 

установ, організацій з питань, що належать до їх компетенції. 

 

 4. Рішення Комісії, що належать до її компетенції, є обов’язковим для 

розгляду виконавчими органами Міської ради міста Кропивницького та 

вжиття ними відповідних заходів. 

 

 5. Формою роботи Комісії є засідання. 

 Рішення про проведення засідання приймає голова Комісії. 

 Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше половини членів Комісії. 

 

 6. Рішення Комісії оформлюються у вигляді протоколів, які 

підписуються головою Комісії, у разі його відсутності – одним із заступників 

голови Комісії. 

 Протоколи складаються з питань забезпечення надходжень до бюджету 

міста Кропивницького з:  

 плати за землю – управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища; 

 сплати податків і зборів (крім плати за землю), які зараховуються до 

бюджету міста Кропивницького, - департаментом з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій. 

 

 7. Рішення приймається простою більшістю голосів. 

 

 8. Організаційне забезпечення роботи Комісії покладається на 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій. 

 Підготовка та надання матеріалів для розгляду питань на засіданні 

Комісії покладається на Кропивницьке управління ГУ ДПС у 

Кіровоградській області, виконавчі органи Міської ради міста 

Кропивницького.  

 

 

 

Директор департаменту – начальник 

управління економіки департаменту  

з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій                                                      Маріанна МОРКВА

  


