
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від       25    березня 2015 р.                                                                           № 24 

м. Знам`янка 

 

Про створення комісії по проведенню 

перевірок повноти сплати акцизного податку  

з підакцизних товарів на об'єктах  роздрібної торгівлі  

 

    З метою наповнення міського бюджету та здійснення контролю за сплатою акцизного 

податку з підакцизних товарів, проведення аналізу повноти сплати цього податку, контролю 

видачі касових чеків під час продажу підакцизних товарів (алкогольних та тютюнових 

виробів, паливно-мастильних матеріалів), залучення громадськості до наповнення міського 

бюджету , керуючись ст. 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні »: 

1. Створити та затвердити комісію по проведенню перевірок повноти сплати акцизного 

податку з підакцизних товарів на об'єктах  роздрібної торгівлі , у складі,   

 голова комісії : 

           Кліпацький Сергій Вікторович –  голова ГО "Знам'янська міська спілка підприємців", 

директор ТОВ "Геоід";  

                  заступник голови комісії: 

           Іваськів Тетяна Анатоліївна – т.в.о. першого заступника міського голови, начальник 

фінансового управління; 

                  секретар комісії: 

            Третьякова Катерина Володимирівна – начальник відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі; 

                   члени комісії : 

Глущенко Оксана Василівна – начальник відділу доходів, економічного аналізу та 

фінансування галузей фінансового управління; 

             Крижан Яна Віталіївна –  головний державний ревізор-інспектор  відділу 

оподаткування фізичних осіб Знам'янської ОДПІ; 

             Руденко Віталій Олександрович - головний державний ревізор-інспектор  відділу 

доходів і зборів з фізичних осіб Знам'янської ОДПІ; 

           Кліменко Андрій Анатолійович – заступник начальника Знам'янського МВ УМВС 

України у Кіровоградській області;  

            Усаченко Інна Анатоліївна – член громадської ради, секретар ГО "Знам'янська міська 

спілка підприємців"; 

            Кліменко Наталя Миколаївна – член громадської ради, голова ОСББ "Толстого"; 

            Іванова Наталя Вікторівна – член виконавчого комітету міської ради; 

            За окремим списком  депутати міської ради (додається). 

 2. Визначити, що метою створення комісії є: 

-  здійснення контролю за повнотою надходжень акцизного податку до міського 

бюджету; 

- взаємодія та співпраця громади і суб'єктів господарювання щодо сплати акцизного 

податку у повному обсязі; 

- проведення аналізу сплати акцизного податку; 

- здійснення нагляду за дотриманням правил здійснення операцій касовими апаратами 

при продажу підакцизних товарів. 



3. Роботу комісії проводити щомісяця за потребою та за результатами проведених 

перевірок щомісячно проводити засідання комісії із розглядом проблемних питань та аналізу 

сплати акцизного податку. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на т.в.о. першого 

заступника міського голови Т.Іваськів. 

 

                           Міський голова                                     І.Крижановський 

 

 

 

Перелік депутатів міської ради, які будуть залученні до  

роботи у складі комісії по проведенню перевірок повноти сплати  

акцизного податку з підакцизних товарів на об'єктах  роздрібної торгівлі 

 

1. Антоненко Олег Савелійович 

2. Ільченко Едуард Дмитрович 

3. Нетреба Іван Миколайович 

4. Делістьянов Леонід Георгійович 

5. Хохлов Володимир Миколайович 

 


