
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я
Д Е В ' Я Т А  С Е С І Я

 РІШЕННЯ

№ VII/9/__                                                                                             від   18.07. 2016 року

Про затвердження 
Положення про комісію з питань
 наповнення місцевого бюджету м. Збараж

З  метою  дотримання  та   реалізації  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.   Затвердити  Положення про про комісію з питань наповнення місцевого бюджету
м. Збараж, що додається.

    Міський голова Збаража                               Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію з питань наповнення місцевого бюджету м. Збараж

1.  Комісія  з  питань  наповнення  місцевого  бюджету  м.  Збараж  (далі  Комісія)
створюється  для координації  діяльності  органів  місцевого самоврядування,  фінансових та
контролюючих   органів  підприємств,  установ   та  організацій,  спрямованої  на  повноту
мобілізації  податків  та  зборів  до  місцевих  бюджетів  та  внесків  до  бюджету,  визначення
спільних заходів стосовно пошуку додаткових джерел для їх 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 міської ради та виконавого комітету,
а також цим положенням.

3. Основними завданнями комісії є :
✔ вивчення питання наповнюваності місцевих бюджетів ;
✔ аналіз  стану  виконання  суб'єктами  господарської  діяльності  зобов'язань  по  сплаті

податків, зборів до місцевих бюджетів;
✔ оперативний розгляд питань, що стосуються стану поточних розрахунків платників з

місцевими;
✔ визначення  спільних  заходів  стосовно  пошуку  додаткових  джерел  наповнення

місцевих  бюджетів  та  погашення  заборгованості  із  сплати   платежів  до  місцевих
бюджетів;

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право :
✔ здійснювати моніторинг щодо надходження платежів до місцевих бюджетів та внесків

до бюджету України ;
✔ організовувати  проведення  обстежень  з  вивчення  питань  стосовно  наповнюваності

місцевих бюджетів та бюджету України ;
✔ залучати  до  участі   у  роботі  працівників  управлінь,  відділів  виконавчого  комітету,

територіальних  органів  виконавчої  влади,  підприємств  установ,  організацій,  які  є
фахівцями з питань, що належать до їх компетенції.

5.  Комісія  утворюється  у  складі  голови,  заступника  голови,  секретаря  та  членів
Комісії. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету.
 

6.  Голова  Комісії,  його  заступник  і  члени  Комісії  виконують  свої  обов'язки  на
громадських засадах.

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводять у разі необхідності,
однак не рідше  одного разу на місяць.

8. Засідання Комісії веде її голова, у разі його відсутності заступник голови Комісії.
Засідання Комісії приймаються більшістю голосів її  членів, присутніх на засіданні. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 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.   
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