
  
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

    

29 липня 2021 року  с.Боратин            № 114/1.2         

 

 

Про створення комісії з питань забезпечення 

своєчасності і повноти сплати податків і зборів до бюджету 

 Боратинської сільської територіальної громади 

 

З метою забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів до 

бюджету Боратинської сільської територіальної громади та посилення 

контролю за погашенням податкової заборгованості платників податків 

бюджету територіальної громади, керуючись пунктами 1, 7, 20 частини 4           

статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

1. Затвердити склад комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти 

сплати податків і зборів до бюджету Боратинської сільської територіальної 

громади (додаток 1). 

 

2. Затвердити положення про комісію з питань забезпечення своєчасності 

і повноти сплати податків і зборів до бюджету Боратинської сільської 

територіальної громади (додаток 2).  

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

начальника відділу фінансів Боратинської сільської ради (Ганна РАДЧУК). 

 

 

Сільський голова        Сергій ЯРУЧИК 

                                           

Людмила САХАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження голови 

Боратинської сільської ради 

від 29.07.2021 № 114/1.2 

  

 

Склад 

комісії з питань забезпечення своєчасності 

і повноти сплати податків і зборів до бюджету 

 Боратинської сільської територіальної громади 

 

 

Голова комісії   - голова Боратинської сільської ради (Сергій ЯРУЧИК) 

 

Секретар комісії   - начальник відділу фінансів (Ганна РАДЧУК) 

 

Члени комісії                -начальник управління з податковим боргом ГУ ДПС у  

Волинській області (Ірина САВЕЛЬКІНА) 

 

- начальник земельних ресурсів, кадастру і екологічної 

безпеки (Ярослав САЧЕНОК) 

 

- начальник відділу соціально-економічного розвитку 

(Анатолій ЛЕВЧУК)  

 
-начальник служби у справах дітей, сім’ї та соціального 

захисту населення (Вікторія МЕЛЬНИК) 

 

-начальник відділу організаційно-правового     

забезпечення (Богдана МАКАРЧУК) 

 

 

 

 

Секретар сільської ради      Людмила САХАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження голови 

Боратинської сільської ради 

від 29.07.2021 № 114/1.2 

 

 

Положення 

про комісію з питань забезпечення своєчасності 

і повноти сплати податків і зборів до бюджету 

 Боратинської сільської територіальної громади 

 

 

1.Загальні положення 
 

1.1. Комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків 

(далі - Комісія) є  дорадчим органом, утвореним відповідно до розпорядження 

голови сільської ради для здійснення повноважень з питань, пов’язаних із 

своєчасною сплатою податків до бюджету Боратинської сільської 

територіальної громади. 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України і 

Законами України, указами Президента України та постановами Верховної 

Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і Законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, розпорядженням голови Боратинської сільської 

ради, іншими законодавчими актами та цим Положенням. 
 

2. Основні завдання Комісії 
 

2.1. Проведення аналізу стану наповнення дохідної частини бюджету 

Боратинської сільської територіальної громади. 

2.2. Підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та 

способів вирішення проблемних питань із своєчасною і повнотою сплати 

податків та зменшення податкової заборгованості, заслухавши з цих питань 

керівників підприємств – боржників.  

2.3.Розглядає питання щодо дотримання суб’єктами господарської 

діяльності Законів України в частині сплати податків і зборів до бюджету 

територіальної громади та підготовка пропозицій щодо приведення їх у 

відповідність до діючого законодавства. 

2.4. Розглядає звернення підприємств, установ, організацій і громадян з 

питань сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного і 

бюджету Боратинської сільської територіальної громади. 

 2.5. Комісія   відповідно до покладених на неї завдань: 

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем з 

своєчасною сплатою податків, вивчає результати діяльності підприємств, 

установ та організацій територіальної громади пов’язаної з розв’язанням 

зазначених проблем; 



2) подає в установленому порядку пропозицій щодо застосування до 

керівників підприємств-боржників заходів адміністративного та 

дисциплінарного впливу; 

3) забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової інформації стану 

справ щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів та 

ефективного використання бюджетних коштів.  

 

3. Права Комісії 
 

3.1. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій 

інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань. 
3.2. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних 

працівників державних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та суб’єктів 

підприємницької діяльності з питань, що належать до її компетенції. 
3.3. Залучати до своєї роботи відповідних працівників державних органів, 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій 

всіх форм власності для розгляду питань своєчасності сплати і повноти сплати 

податків та погашення заборгованості податкового боргу.  

Створювати тимчасові робочі групи для забезпечення провадження своєї 

діяльності та вивчення додержання суб’єктами підприємницької діяльності 

податкового законодавства і бюджетної дисципліни законодавства з питань 

оплати праці.  

3.4. Подавати пропозиції відповідним правоохоронним та контролюючим 

органам щодо застосування адміністративних та дисциплінарних заходів 

впливу.  

  3.5. Приймати рішення, пропозиції та рекомендації в межах своєї 

компетенції і відповідно до чинного законодавства України. 
3.6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

підприємствами, установами та організаціями Боратинської сільської 

територіальної громади. 
 

4. Склад Комісії  
 

4.1. Комісія утворюється у складі: голови, секретаря та 5-6 членів Комісії. 

Персональний склад комісії затверджує голова сільської ради. 
4.2. Очолює Комісію голова Боратинської сільської ради.   
До складу Комісії можуть входити керівники виконавчих органів  

Боратинської сільської ради та її виконавчого комітету, інших організацій та 

установ, представники громадських об’єднань роботодавців і підприємців, 

інших громадських організацій (за погодженням з їх керівниками). 
  

5. Порядок проведення засідань, прийняття рішень 
 



5.1. Формою роботи Комісії є засідання (при необхідності можуть 

проводитись виїзні засідання), які проводяться за рішенням її голови по мірі 

надходження інформації, але не рідше один раз в квартал.  
Засідання Комісії можуть скликатися головою, а також відділом фінансів 

Боратинської сільської ради, відділом земельних ресурсів, кадастру і 

екологічної безпеки  Боратинської сільської ради, територіальним органом 

Державної податкової служби. 
Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності – секретар комісії. 
Попередню підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії 

можуть забезпечувати відділ фінансів Боратинської сільської ради, відділ 

земельних ресурсів, кадастру і екологічної безпеки  Боратинської сільської 

ради, територіальний орган Державної податкової служби. 
Узагальнення матеріалів, що пропонуються до розгляду на засіданні 

Комісії, здійснює секретар. 
Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

більш як половина її членів. 
5.2. На засіданнях Комісія схвалює рішення, розробляє пропозиції та 

рекомендації   з питань, що належать до її компетенції. 
Рішення, пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них 

проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. 
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 
5.3. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який 

підписується головуючим на засіданні та секретарем.  
Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може 

викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу 

засідання. 
5.4. Організаційно-технічне забезпечення роботи комісії забезпечує 

виконавчий комітет Боратинської сільської ради. 
  

 

 

Секретар сільської ради      Людмила САХАН 

 

 

 


	БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

