УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06.'і'і-

М.

Подільськ

№

Про затвердження Положення та складу
комісії з питань наповнення Державного
та місцевих бюджетів
Відповідно до статей 6, 13, 16, 18, пункту 9 статті 39 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», керуючись вимогами Земельного, Бюджетного та
Податкового кодексів України, з метою виявлення додаткових джерел наповнення
місцевих бюджетів:

1.Затвердити Положення комісії з питань наповнення Державного та місцевих
бюджетів, що додається.
2.Затвердити Склад комісії з питань наповнення Державного та місцевих
бюджетів (додаток 2).
3.Вважати таким, що втратили чинність розпорядження голови районної
державної адміністрації №405/17 від 05.09.2017 року «Про створення комісії по
наповненню Державного та місцевих бюджетів, з питань визначення та
відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам на
території Подільського району» та розпорядження голови районної державної
адміністрації №275/18 від 07.05.2018 року «Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації від 05.09.2017року № 405/17.
4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

В.о.голови районної
державної адміністрації

С.Б.Назаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження виконуючого обов’язки
голови районної державної
адміністрації
від 0 6 . -//. 2018 № 6 6 с і / 18

ПОЛОЖЕННЯ
комісії з питань наповнення Державного та місцевих бюджетів
1. Комісія з питань наповнення Державного та місцевих бюджетів (далі Комісія) створюється для координації діяльності фізичних осіб-підприємців,
підприємств, установ і організацій, спрямованої на повноту надходження податків
та зборів до Державного та місцевих бюджетів, визначення спільних заходів
стосовно пошуку додаткових джерел для їх наповнення, а також проведення
постійного моніторингу використання коштів місцевих бюджетів.
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Земельним
кодексом України, Податковим кодексом України, Цивільним кодексом України,
Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими нормативноправовими актами, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
- вивчення питання наповнюваності Державного та місцевих бюджетів;
- аналіз стану виконання суб’єктами господарської діяльності заходів щодо
наповнення бюджетів;
- визначення спільних заходів стосовно пошуку додаткових джерел наповнення
Державного та місцевих бюджетів, та погашення заборгованості із сплати платежів
до них.
4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, управлінь, інспекцій, служб, підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності відповідну інформацію, довідкові та
інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством
України
- звертатися із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання
працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
управлінь, інспекцій, служб, підприємств, установ, організацій незалежно від
форми власності відповідно до чинного законодавства України.
5. Роботу комісії організовує та направляє голова комісії, який:
- забезпечує в разі надходження заяв скликання та веде засідання комісії;

- визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні;
- дає доручення членам комісії та перевіряє їх виконання;
- керує діяльністю комісії;
- підписує документи комісії від її імені.
6.3а відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови
комісії.
7.Під час засідання комісії ведеться протокол, який підписується
головуючим та секретарем. Протоколи комісії зберігаються протягом п’ти років з
дати їх підписання.
8. Організаційне та документальне забезпечення роботи комісії виконує
секретар комісії, який погоджує з головою комісії дату проведення засідання не
пізніше ніж за два дні до засідання комісії, сповіщає про це членів комісії, заявників.
9.Комісія затверджується розпорядженням голови районної державної
адміністрації
10.Основною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться у разі
необхідності, однак не рідше одного разу на квартал.

Додаток 2
до розпорядження виконуючого
обов’язки голови районної державної
адміністрації
від О б . Н .
2018 № Є б г /18

Склад
комісії з питань наповнення Державного та місцевих бюджетів
Голова районної державної адміністрації, голова комісії;
Заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови комісії;
Начальник відділу економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної
державної адміністрації, секретар комісії;

Члени комісії:
Начальник фінансового управління районної державної адміністрації;
Начальник відділу агропромислового розвитку,екології та природних ресурсів
районної державної адміністрації;
Завідувач юридичного сектору апарату районної державної адміністрації;
Начальник відділу економіки та інвестицій виконавчого комітету Куяльницької
сільської ради (за згодою);
Начальник Подільського об’єднаного управління пенсійного фонду України
Одеської області (за згодою);
Начальник Подільського управління ГУ ДФС в Одеській області (за згодою);

Начальник відділу у Подільському районі Головного управління Держгеокадастру
в Одеській області (за згодою);
Начальник Подільського міжрайонного відділу державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції в Одеській області (за згодою).

Керівник апарату районної
державної адміністрації

В.М. Білоусова

