
  
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 12 лютого 2019 року                                        № 82 
 

м. Кропивницький 
 

 

Про визнання такими, що втратили 

чинність, пунктів рішень виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

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: 

 

Визнати такими, що втратили чинність: 

пункти 2, 4 рішення виконавчого комітету 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»; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 09 лютого                  

2016 року № 84 «Про міську комісію з питань забезпечення своєчасності і 

повноти сплати податків та ефективного використання  бюджетних коштів». 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                        О.Мосін 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ковпак 24 34 93 



У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

від  10 травня  2011 року                                     № 492 

 

м. Кіровоград 
 

Про    затвердження      складу    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”,    у зв’язку з кадровими змінами 

виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Затвердити склад міської  комісії  з питань забезпечення  

своєчасності і повноти  сплати  податків  та  ефективного використання    

бюджетних   коштів   згідно  з додатком. 

 2. Затвердити Положення про міську комісію з питань забезпечення  

своєчасності і повноти  сплати  податків  та  ефективного використання    

бюджетних   коштів  (додається). 

 3. Визнати такими що втратили чинність, пункт 1 рішення виконавчого  

комітету  Кіровоградської міської ради від 13 квітня 2007 року № 479                                    

„Про  затвердження   нового  складу  міської  комісії  з питань   забезпечення  

своєчасності і повноти сплати  податків та ефективного використання    

бюджетних   коштів” та пункт 2 рішення виконавчого комітету від 14 вересня 

2005 року № 1194  ”Про створення міської комісії  з питань забезпечення 

своєчасності  і повноти сплати податків  та ефективного використання 

бюджетних коштів”. 

 4.  Рекомендувати Кіровоградській  об’єднаній  державній податковій 

інспекції щомісяця до 3 числа  надавати управлінню економіки        

інформацію щодо  погашення підприємствами, установами та організаціями  

податкового боргу  (у розрізі  підприємств - боржників  та податків  і зборів).  

 

Міський голова                                                                                       О. Саінсус  
 
 

Ковпак 

241326 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради  

від  10 травня  2011 року 

№ 492  
 
 

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 

 

 

 

Головченко      

Олександр Олександрович         

- начальник 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)   

  

  

Марченко     

Оксана Анатоліївна 

-  начальник управління  власності  та  

приватизації комунального майна    

  

Машковський                                  

Валерій Павлович                  

 

- заступник начальника управління 

прострочених  податкових   зобов’язань 

- начальник відділу організації 

погашення податкового боргу 

Кіровоградської  об’єднаної  державної     

податкової   інспекції  (за погодженням) 

 

 

 

Селіванова                                  

Наталія Олександрівна                

 - начальник відділу соціально - 

економічного розвитку та регуляторної 

політики управління економіки                                                   

 

  

  

  

   

 Заступник начальника 

 управління економіки 

 Кіровоградської  міської ради                                                             А.Пузакова   

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням виконавчого комітету                         

Кіровоградської міської ради 

від 10 травня  2011 року 

№ 492 

 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я  
про міську комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 

податків та ефективного використання бюджетних коштів 

 

1.  Міська комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 

податків та ефективного використання бюджетних коштів (далі – міська 

комісія) є постійно діючим органом при виконавчому комітеті  

Кіровоградської міської ради. 
  

2. Основним завданням міської комісії є забезпечення контролю за 

своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів, цільовим і ефективним  використанням бюджетних коштів.  

  

 3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює: 

 

розгляд пропозицій Кіровоградської  об’єднаної державної податкової 

інспекції та  управління Пенсійного фонду України в м. Кіровограді щодо 

заслуховування керівників підприємств - боржників на засіданнях комісій;   

 

моніторинг погашення підприємствами, установами та організаціями  

податкового боргу; 

 

розгляд звернень підприємств, установ, організацій, профспілкових 

об’єднань і громадян з питань сплати податків та інших обов’язкових 

платежів. 

 

4. Міська комісія має право: 

 

надавати протокольні доручення виконавчим органам міської ради та 

рекомендації податковим органам, іншим територіальним органам 

міністерств і відомств України по організації роботи щодо повноти і 

своєчасності залучення до бюджетів усіх рівнів податків і зборів; 

 

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних 

працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ  і 

організацій з питань, що належать до її компетенції; 
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одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської 

ради, територіальних органів міністерств і відомств України, підприємств, 

установ, організацій інформацію, необхідну для організації діяльності міської 

комісії. 

 

5. Рішення міської комісії з питань, що належать до її компетенції,                

є обов’язковими для виконання управліннями і відділами виконавчих органів  

міської ради, комунальними підприємствами, які знаходяться в їх 

підпорядкуванні. 

  

6. Організаційною формою роботи міської комісії є засідання, які 

проводяться  один раз на місяць. 

 

Рішення про проведення засідання приймає голова міської комісії,               

у разі його відсутності - заступник. 

 

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше половини членів міської комісії.   

  

7. Рішення міської комісії оформлюється у вигляді протоколів                        

і рекомендацій, які підписуються головою міської комісії, у разі відсутності 

голови комісії -   заступником, та секретарем. 

 

Рішення приймаються простою більшістю голосів членів міської 

комісії, присутніх на засіданні, у разі рівного розподілу  голосів, голос голови 

міської комісії є вирішальним. 

 

8. Організаційне забезпечення роботи міської комісії (складання 

порядку денного, проекту протокольного рішення) покладається на   

управління економіки,  підготовка та подання матеріалів для розгляду питань 

на засіданні - на Кіровоградську об’єднану державну податкову інспекцію та 

фінансове управління Кіровоградської  міської ради. 

 

 
  

   

 Заступник начальника 

 управління економіки 

 Кіровоградської  міської ради                                                             А.Пузакова   

  

 
 

 



У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

від 09 лютого 2016 року                                   № 84 

 

 

Про міську комісію з питань   

забезпечення своєчасності  і  

повноти сплати податків та 

ефективного  використання  

бюджетних коштів 

 

  

 

  Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2                      

п. «а» ст. 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 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 згідно з додатком. 

 

   2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого  

комітету Кіровоградської міської ради  від  03 жовтня  2014 року № 470                 

„ Про міську комісію з питань забезпечення своєчасності  і повноти сплати 

податків та ефективного використання бюджетних коштів ”. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     А.Райкович  

 

 

 

 
Ковпак 24 13 26 

 

 

 

                                                                    



                                                                       Додаток 

                                                                       до рішення виконавчого комітету  

                                                                       Кіровоградської     міської    ради  

                                                                       09 лютого 2016    

                                                                       №84 
 

 

 

С К Л А Д  

 міської комісії з питань  забезпечення своєчасності  і повноти сплати 

податків та ефективного використання бюджетних коштів  

 

 

Голова комісії 

 

Грабенко  

Олександр Володимирович                     

- заступник  міського  голови  з питань   

діяльності виконавчих органів ради 

 

 

Заступник голови комісії 

 

Осауленко                                  

Олена  Олександрівна    

-  начальник   управління   економіки 

     

 

 

Секретар комісії 

 

Ковпак                                                                                                                  

Тетяна Миколаївна      

- головний спеціаліст відділу соціально-

економічного розвитку та 

регуляторної політики управління 

економіки                                                   

 

 

Члени комісії: 

 

Бочкова      

Любов  Тимофіївна                        

-   начальник    фінансового    управління 

      

  

Єсько  

Світлана Василівна 

- заступник начальника Ленінського 

відділу державної виконавчої служби 

Кіровоградського міського управління 

юстиції (за згодою)  
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Ковальчук  

Алла Геннадіївна 

- заступник начальника управління  - 

начальник відділу забезпечення 

погашення заборгованостей управління 

погашення заборгованостей 

Кіровоградської об’єднаної державної 

податкової інспекції Головного 

управління  Державної фіскальної 

служби Кіровоградській області                       

(за згодою) 

   

Мільченко  

Лідія Микитівна  

- перший заступник начальника 

управління пенсійного фонду України в 

м. Кіровограді (за згодою) 

  

Пидорич 

Володимир Олександрович 

- начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища   

  

Проценко 

Людмила Миколаївна 

- заступник  начальника  Кіровського                        

відділу      державної     виконавчої    

служби Кіровоградського      міського       

управління юстиції (за згодою) 

  
Селіванова  

Наталія Олександрівна 

- начальник  відділу  соціально - 

економічного розвитку та регуляторної 

політики управління економіки  

  

Хачатурян  

Олександр Сергійович 

- начальник   Головного     управління 

житлово-комунального   господарства     

  

Шовенко  

Лариса Володимирівна  

- заступник начальника управління  

власності та  приватизації комунального          

майна    

 

 

 

Начальник управління економіки 

Кіровоградської міської ради                                                             О.Осауленко  
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