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Харківська область 
Валківська міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02 березня 2021 року №148

Про утворення комісії з питань 
забезпечення своєчасності і 
повноти сплати податків, зборів та 
інших обов’язкових платежів до 
бюджету Валківської міської 
територіальної громади

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення своєчасності сплати 
податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету Валківської 
міської територіальної громади:

1. Утворити комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 
податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету Валківської 
міської територіальної громади та затвердити її персональний склад 
(додається).

2. Затвердити Положення про комісію з питань забезпечення своєчасності і 
повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету 
Валківської міської територіальної громади (додається).

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Валерій СКРИПШЧЕНКО

і '



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 02 березня 2021 року № 148

СКЛАД
комісії з питань земельних відносин та забезпечення 

своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів до бюджету Валківської міської 

територіальної громади

1. Валерій СКРИПШЧЕНКО міський голова, голова комісії

2. Лариса ЛЕВЧУК

3. Ірина НЕСТЕРЕНКО

4. Алла ВЕРЕТЕЛЬНИК

5. Володимир ГУСЄВ

6. Михайло ЄФІМЕНКО

7. Ольга КОРСУН

8. Наталі я МАРЧЕНКО

9. Анатолій СКРИПНИК

начальник фінансового управління міської 
ради, заступник голови комісії

начальник відділу доходів та видатків 
фінансового управління міської ради, 
секретар комісії

староста села Огульці міської ради

начальник відділу земельних відносин та 
екології міської ради

староста сіл Заміське, Бугаївка, Бурякове, 
Корнієнкове, Косенкове, Мала 
Кадигробівка, Перепелицівка, Рудий 
Байрак, Тупицівка, Щербинівка міської 
ради

староста сіл Олександрівка, Корсунове, 
Рідкодуб, Соснівка міської ради

начальник відділу обслуговування 
громадян № 4 (сервісний центр) (за 
згодою)

староста сіл Високопілля, Гвоздьове 
міської ради

Перший заступник міського голови Ігор ШЗЕЛЬКОВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 02 березня 2021року № 148

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету Валківської міської
територіальної громади

1. Комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, 
зборів та інших обов’язкових платежів (далі -  комісія) є консультативно- 
дорадчим органом.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
актами Президента і Кабінету Міністрів України, рішеннями ради та 
виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими 
законодавчими актами та цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:
- проведення аналізу стану наповнення дохідної частини міського 

бюджету;
- аналіз стану виконання суб’єктами господарської діяльності зобов’язань 

по сплаті податків і зборів до бюджету;
- проведення аналізу стану справ та причин виникнення проблем з 

погашення заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджету та 
заслуховування з цих питань керівників підприємств-боржникІв;

- визначення спільних заходів стосовно пошуку додаткових джерел 
наповнення місцевого бюджету та погашення заборгованості;

- сприяння забезпеченню повноти та своєчасності надходження плати за 
використання земельних ділянок комунальної форми власності та контролю 
щодо дотримання землекористувачами вимог земельного законодавства при їх 
використанні;

- забезпечення взаємодії з органами прокуратури з метою вжиття заходів 
впливу до керівників підприємств, організацій, установ та підприємців з числа 
фізичних осіб, за порушення вимог чинного законодавства, подання в 
установлено порядку пропозицій щодо застосування до керівників підприємств- 
боржників заходів адміністративного та дисциплінарного впливу.

4. Комісія має право:
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- одержувати інформацію та інші дані, необхідні для діяльності комісії від 
державної податкової служби;

- отримувати інформацію та інші дані від підприємств, установ і 
організацій, суб’єктів підприємницької діяльності з числа фізичних осіб, 
необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- залучати до своєї роботи працівників органів місцевого самоврядування, 
правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій 
всіх форм власності.

5. Персональний склад комісії затверджується міським головою.

6. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі необхідності, 
але не рідше один раз в квартал.

7. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 
менш як половина членів комісії.

У разі відсутності голови комісії, його обов’язки виконує заступник голови 
комісії.

8. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою 
комісії та секретарем.

Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, 
присутніх на засіданні, у разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є 
вирішальним.

Перший заступник міського голови


