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КАМ,ЯНКА-БУ ЗЬКД РМОННА ШРЖАВНА АДМIШСТРАtЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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.Про сmворення робо,tо'i zрупu з
п umань по z аuл енн я llc d апокс во zt )

борzу, лtо бiлiзал4i{ налlхоdlrcено dо
бtоdмсеmiв Bcix piBHiB mа ефекmuвнOzа
в Lt кор uсmан н я б ю d ме еmн ах ко шmiв

Вiдповiдно до п.9 ч.1 ст.З9 Закону УкраТни пПро мiсцевi держаВН1

адмiнiстрацii>, з метою шOгашення податкового боргу, моdлiзацiт надходжень

до бюджетiв Bcix piBHiB та ефективного використання бюджетних кошТiВ: *

1. СтвориT,lа робс.r"у гру;;", з п]:|т?нь погацIення 1-IодаткоВOГО бОРГv"

мобiлiзацii надходжеi{ь ло бюдхсетiв Bcix piBHiB та ефективноfо викориСТаННЯ

бюджетних коштiв, затвердивши iT склад згiдно з дOдатком.

2. Затвердит;а Положення про робочу групу з питань ПоГаШеННЯ

податкового борr,,ч, lrrобiлiзацii надходжень до бюджетiв Bcix piBHiB Та

ефективного викоtr)истання бюджетних коштiв, щOдодасться.

Контропь 9 виконаннl{м розпорядження покJIасти ца пе}шого

ржавноi адмiнiстрацiТ А.В алrrкiвського.
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Т адмiнiстрацiТ

робочоi груши з IIитаЕь пOг*шення пOдаткового борry, мобiлiзацiТ надходжень Д0
бюджетiв Bcix piBHiB та ефективного використання бюджетних коштiв
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Затверджено

розпорядженням голови

районноi державцоТ адмiнiстраuiТ

}lbJIilIIl р8//"
положшння

про робочу групу з питань погашIення податкового борry, мобiлiзацiТ
flадходжень ло бюдr*сетiв Bcix piBHiB та ефективного використання

бюджетних коштiв
1. Робоча група з питань погашенIut податкового борry, мобiлiзацiТ

надходжень до бюджетiв Bcix piBHiB та ефективного використанI{я бюджетних
коштiв (дшri - Робоча група) е дорадчим органом, утвореним Кам'янка-БузькоIо
райдеря<адмiнiстрацiею для здiйснення cBoik повноважень з питань погаIпення
податкового боргу, мобiлiзацii надходжень до бюджетiв Bcix PiBHiB та

2. Робоча груша у своiй дiяльностi керуеться Консти{уцiею i законашtи
УкраiЪи, а також ук€}зами Президента УкраiЪи та постановами* ВерхоfiноТ
Ради Украrни, актами Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи та цим Положенням.

З. Основниj!4и завда]{нями Робочоi групи е:

l) гrроведення контролю за сtsосчаснiстю та повнотою сIIлати Tlo,:(aTKiB

до бюджету;

2) виявленшI та фiксltвання фактiв порушень своечасностi та повноти
сплати податкiв дс бтодlкету.

4. Робоча i-рупа вiдповiдно до пов:.цадених на, неТ завдань:

1) здiйснюс tотонiторингза свс€часнiстю та повнотою сплатl.t под;tткiв i

зборiв до бrоджету;

2'7 у разi виявлення{ правOr[оруiленъ в час],rlнi свосчасностi та ilQвноти
сплати податкiв i зборiв до бrолже,тl, iнформус про це органи деlэlкавноТ

фiска-l-iьноi слух<би. ilrцii контролюючi та правоохороннi органрл;

З) викону(] iHriri по]Jноважсння, передбаченi чинним законода-tsстtsое{

УкраТни.

5. Робоча груЕа мае право:

1) стримуват}i в порядку, якииl) стримуват}i в порядку, якии не суflеречитъ вимогам чинного
законодавства, iнформацiю вiд пiдприемстts, установ та органiзацiй незацежно
вiд форми власностi, необхiдну для виконання покладених на неi завданъ;

2) запрошувати на своi засiдання керiвникiв пiдпри€мств, установ,
органiзацiй незалеж,но вiд форми власностi та iнших працiвникiв (за
погодженням з ik керiвниками) для рЪ,згляду питань погашення цодатковогс

чинного



боргу, мобiлiзацiт надходжень до бюджетiв Bcix
використання бюджетних коштiв;

piBHiB та ефективного

роботi представникlв
органiзацiй (за
згодоrо);

3) зzLпучати до
мiсцевих органiв виконавчоТ
погодженнriм з ix керiвниками),

участi у cBorli
влади, пiдприеплств.
а також }lезалежних

установ та
експертiв (за

4) iнiцiювати проведення перевiрок суб'ектiв господарювання;

5) витребовувати необхiднi документи, викJIикати та заслуховувати на
засlданнях пояснення суб' eKTiB оподаткування.

б. Робоча група пiд час виконання покладених на неI завданъ
взаемодiе з органами викOнавчот влади, органами мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi.

7. ФормоlО роботи РобочоI групи е засiдання, Що ilроводятъся за
рiшенняМ 11 голови. Засiдання РобочоТ групи веде голова, ; у разi його
вiдсутностi - заступнI.1к голови Робочоi групи.

8. Пiдготовку матерiалiв для розгJuIду на засiданнgх Робочот групи
ЗабеЗПеЧУе iT СеКРеТар. Засiдання РобочоТ групи вважаеться правомочним, яfiщо
на нъомУ присутнi бiльш як полоВина iT членiв. !

9. На cBoix засiданняХ Робоча група розробляе пропозицiТ та
рекомендацii з питань, що н€rлежать до if компетенцii.

ПРОПОЗИЦiТ Та рекомендацii вважаються схв€uIеними, якщо за них
проголосув€Lло бiльш як половина присутнiх на засiданнi членiв
робочот групи. У разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним е голос
головуючого на заоiданнi

пропозицiт та рекомендацiт фiксуються у протокол1 засlлання,
який пiдписуеться головуIочим на засiданнi та секретарем i
надсиластъся yciM членам Робочоi групи.

Член KoMicii, який не пiдтримуе пропозицiТ та рекомендацiТ,*може виюIастИ У письмовiй формi своЮ окрему Д}мку, що додаетъся до
IIрOтоколу засiдання.

10. ОРГаНiЗаЦiйне забезцечення роботи KoMicii (складання порядку
денного, проектУ протокоЛьного рiшення, пiдготовка та поданнrI матерiалiв для
розглядУ питанЬ на засiданнi KoMiciT) покладаетъся на секретаря KoMiciT.


