
    У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
 від  06 червня   2012 року                                       № 457 

  
 
 

Про   новий  склад    міської    комісії  
з питань забезпечення  своєчасності і  
повноти сплати  податків та ефективного 
використання    бюджетних     коштів 
 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 27 Закону України  
„Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою зміцнення дохідної 
частини бюджетів усіх рівнів та у зв’язку  з кадровими  змінами виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 
     1. Затвердити новий склад міської  комісії  з питань забезпечення  
своєчасності і повноти  сплати  податків  та  ефективного використання    
бюджетних   коштів (додається). 
     2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого  
комітету  Кіровоградської міської ради від 10 травня 2011 року № 492                 
«Про затвердження складу міської комісії з питань забезпечення  
своєчасності і повноти сплати податків та ефективного використання    
бюджетних   коштів». 
     3. Рекомендувати Кіровоградській об’єднаній державній податковій 
інспекції Кіровоградської області Державної  податкової  служби  щомісяця 
до 10 числа надавати управлінню економіки інформацію щодо аналізу   
податкового боргу  (у розрізі бюджетів та податків  і зборів).  
 
 
Міський голова                                                                                       О. Саінсус  
 
 
 
 
 
Ковпак  24 13 26 
 
 
 

                                                 



                                                           Додаток 

                                                          Рішення виконавчого комітету 
                                                        Кіровоградської міської ради  

                                                     06 червня  2012 року № 457  
 
 
 

С К Л А Д 
 

міської комісії з питань  забезпечення своєчасності і повноти сплати  
податків та ефективного використання бюджетних коштів 

                                        
 

Голова комісії 
 

Василенко                                    
Ігор Миколайович                      

-   заступник міського голови з питань   
діяльності  виконавчих органів ради 

 
Заступник  голови комісії 

 
Осауленко                                  
Олена Олександрівна    

- начальник управління  економіки 

 
Секретар комісії 

 
Москаленко                                                                                                                 
Олена Михайлівна       

- головний спеціаліст  відділу     
соціально - економічного розвитку та 
регуляторної політики управління 
економіки                                                   

 
Члени комісії: 

 
Бочкова      
Любов  Тимофіївна                        

-  начальник фінансового управління 

 
 

 

Бурченко 
Михайло Леонідович     

- в.о начальника Головного управління 
житлово - комунального господарства   

 
 

 

Колісніченко 
Олександр Миколайович            

- начальник  управління Пенсійного 
фонду України в м. Кіровограді                   
(за погодженням)   
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Краснокутський 
Олег Володимирович 

- директор Кіровоградського міського 
центру соціальних служб для сім’ ї, дітей 
та молоді, депутат Кіровоградської 
міської ради (за погодженням)   

 
 

 

Пархоменко  
Олександр Павлович  

- начальник управління погашення 
податкового боргу Кіровоградської  
об’єднаної державної податкової   
інспекції Кіровоградської області 
Державної податкової служби  
(за погодженням) 

 
 

 

Пидорич 
Володимир Олександрович  

- начальник управління земельних 
відносин  та  охорони   навколишнього 
природного середовища  

 
 

 

Селіванова                                  
Наталія Олександрівна                

 - начальник відділу соціально - 
економічного розвитку та регуляторної 
політики управління економіки                               

 
 

 

Щербина  
Ольга Володимирівна  

-  начальник  управління   власності    та  
приватизації  комунального  майна    

 
 

 

 
  
    
Начальник управління економіки                                                      О.Осауленко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


