
 

 
 
 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 05  

 

від 16 січня   2019 року 

 

Про створення комісії  

з питань  наповнення місцевого бюджету  

на 2019 рік 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

з метою виявлення  додаткових джерел бюджетних надходжень : 

1. Створити комісію з питань наповнення місцевого бюджету у складі: 

1.1. Зіновік Є.І. – голова комісії; 

1.2. Кулик І.В. – секретар комісії; 

1.3. Вова Т.В. 

1.4. Серба В.В. 

1.5. Гордовенко В.П. 

1.6. Шнирук І.В. (за згодою) 

1.7. Полторак І.Є. 

2. Затвердити Положення про комісію з питань наповнення місцевого 

бюджету Музиківської ОТГ 

3. Контроль залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова             С.Н. Лейбзон  

                                                          



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням сільського голови  

№05 від 16.01.2019  

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про комісію з питань наповнення місцевого бюджету Музиківської ОТГ 

 

 1. Комісія з питань наповнення місцевого бюджету Музиківської ОТГ (далі 

Комісія) створюється для координації діяльності виконавчого апарату та 

депутатського корпусу  Музиківської сільської ради, виробничих та 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, спрямованої на 

повноту мобілізації податків та зборів до місцевого бюджету, визначення спільних 

заходів стосовно пошуку додаткових джерел для його наповнення.  

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями сесії 

сільської ради та виконавого комітету, а також цим положенням.  

3. Основними завданнями комісії є :  

✔ вивчення питання наповнюваності місцевого бюджету; 

 ✔ аналіз стану виконання суб'єктами господарської діяльності зобов'язань 

по сплаті податків, зборів до місцевого бюджету; 

✔ визначення спільних заходів стосовно пошуку додаткових джерел 

наповнення місцевого бюджету та погашення заборгованості. 

4.Комісія для виконання покладених на неї завдань має право :  

✔ здійснювати моніторинг щодо надходження платежів та внесків до 

бюджету;  

✔ організовувати проведення обстежень з вивчення питань стосовно 

наповнюваності  бюджету; 

 ✔ залучати до участі у роботі працівників секторів, відділів виконавчого 

апарату Музиківської сільської ради.  

5. Комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів Комісії. Склад 

комісії затверджується розпорядженням сільського голови.  

6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводять у разі 

необхідності, однак не рідше одного разу на місяць. Засідання вважається 

правомочним якщо присутньо більше половини членів Комісії.  

7. Засідання Комісії веде її голова, у разі його відсутності секретар Комісії. 

8.Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується 

головуючим та секретарем.  

9. Комісія, у разі виявлення порушень під час обстежень має право подавати 

відповідну інформацію до органів контролю відповідно до компетенції.  

 

 

 

Секретар сільської ради       Л.С. Погрібна 


