
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про Положення та склад  комісії 
з питань забезпечення своєчасності  
і повноти сплати податків 
  

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
підвищення ефективності роботи виконавчого комітету міської ради щодо забезпечення 
своєчасності та повноти сплати податків, зміцнення доходної частини бюджету 
Олександрійської міської територіальної громади  та у зв’язку з кадровими змінами 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити склад комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 
податків згідно з додатком 1. 

 
2. Затвердити Положення про комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти 

сплати податків згідно з додатком 2 
 
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від                   

30 січня 2020 року № 77 «Про Положення та склад міської комісії з питань забезпечення 
своєчасності і повноти сплати податків». 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленко Ю.О. 
 
 
 
Міський голова  Сергій  КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 





Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  
від «___» __________ 2021 року № ___ 

 
Склад комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків 

 
Голова комісії: 

ГУГЛЕНКО 
Юрій Олександрович 

- перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії: 
 

ЛУКАШОВ  
Олександр Сергійович 

- начальник фінансового управління міської ради 

 

Секретар комісії: 
 
КУЖЕНКО 
Тамара Віталіївна 

- начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 
сфери фінансового управління міської ради 

 
Члени комісії: 

 
АЛЬПОВ  
Андрій Володимирович 
 

- начальник юридичного управління міської ради 

БАНДУРКО 
Тетяна  Володимирівна 
 

- староста селища Олександрійське Олександрійської міської 
ради 

ГОРЛАЧОВА 
Ніна Миколаївна 

- начальник Олександрійського відділу податків і зборів з 
фізичних осіб управління податкового адміністрування  ГУ 
ДПС у Кіровоградській області (за згодою) 
 

КУЗЬМЕНКО  
Тетяна Володимирівна 
 

- староста сіл Головківка, Іванівка Олександрійської міської 
ради 

ЛОКТІОНОВА  
Олена Костянтинівна 
 

- начальник відділу в Олександрійському районі Головного 
управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (за 
згодою) 
 

РЕПЕНЬКО  
Олег Анатолійович 

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради 

 
СИРОВАТКА 
Микола Павлович 

- староста сіл Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове, 
Королівка, Піщаний Брід Олександрійської міської ради 
 

ХВОСТОВ  
Володимир Олександрович 
 

- начальник Олександрійського районного відділу поліції ГУ 
НП в Кіровоградській області (за згодою) 

ЧЕРЕВАШКО 
Ростислав Євгенійович 
 

- начальник управління економіки міської ради 
 

ШКЛЯРУК 
Юрій Володимирович 

-  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій  ЗАВАЛІЙ  



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету  
від «___» _________ 2021 року № ___ 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків 
 

1. Комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків є 
координатором дій місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення мобілізації 
надходжень до державного та місцевих бюджетів. 

 
2. Основними завданнями комісії є: 
1) сприяння діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, щодо 
виконання планових показників по доходах бюджетів усіх рівнів та пошуку резервів 
отримання додаткових надходжень; 

2) спільно із структурними підрозділами міськвиконкому та місцевими органами 
виконавчої влади проведення аналізу наявної податкової заборгованості з платежів до 
бюджетів, причин її зростання, можливих заходів стягнення, з метою визначення шляхів 
погашення податкового боргу та наповнення місцевого бюджету; 

3) сприяння місцевим органам виконавчої влади у проведенні спільних заходів, 
спрямованих на забезпечення належного рівня сплати податку на доходи фізичних осіб, 
виявлення випадків несплати цього податку під час виплати заробітної плати, підвищення 
результативності заходів з легалізації зайнятості і оплати праці населення; 

4) сприяння забезпеченню публічності дій місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, податкових та правоохоронних органів щодо детінізації 
економіки, створенню сприятливих умов розвитку підприємницької діяльності, покращенню 
інвестиційного клімату, впорядкуванню земельних відносин, як основних чинників 
збільшення надходжень до бюджетів; 

5) сприяння забезпеченню прозорості бюджетного процесу, здійсненню аналізу стану 
запровадження змін до бюджетного і податкового законодавства та їх впливу на наповнення 
дохідної частини місцевих бюджетів. 

 
3. Комісія має право: 
1) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів територіальних 

органів міністерств і відомств України в області, місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій відповідну інформацію, яка 
належить до компетенції комісії; 

2) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх 
форм власності з питань, що належать до їх компетенції. 

 
4. Рішення комісії з питань, що належать до її компетенції, є обов’язковим для розгляду 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади з метою 
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. 
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6. Рішення комісії оформляються у вигляді протоколів, які підписуються головою    
комісії.  

Рішення приймається простою більшістю голосів. 
 
7. Організаційне забезпечення роботи  комісії покладається на фінансове управління 

Олександрійської міської ради, підготовка та надання матеріалів для розгляду питань на 
засіданні - на структурні підрозділи міськвиконкому, територіальні органи міністерств і 
відомств України в області. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій  ЗАВАЛІЙ 


