
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про тимчасову робочу групу  

щодо відпрацювання питань  

по збільшенню надходжень  

до місцевих бюджетів 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

Указу Президента України від 28 лютого 1997 року №187/97 «Про заходи щодо 

забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово – 

бюджетної дисципліни», враховуючи лист Прилуцької ОДПІ Головного 

управління Міндоходів у Чернігівській області від 30 липня 2014 року 

№9618/25-16/15-110 та з метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів: 

 

1. Утворити тимчасову робочу групу щодо відпрацювання питань по 

збільшенню надходжень до місцевих бюджетів  (далі –  Тимчасова робоча 

група). 

2. Затвердити склад Тимчасової робочої групи згідно з додатком. 

      3. Тимчасовій робочій групі щомісячно до 1 січня 2015 року здійснювати 

заходи з  питань забезпечення своєчасності сплати податків,  внесення інших 

обов'язкових платежів, аналізу використання земель сільськогосподарського 

призначення, виявлення фактів незаконного використання земель  та 

ефективного  використання  коштів місцевих бюджетів.  

          4. Тимчасовій робочій групі забезпечити висвітлення проведеної роботи  

в газеті «Прилуччина». 

5.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника голови райдержадміністрації Мирводу Г.І.  

 

 

Голова районної 

державної адміністрації       І.В. Тютюнник

  

 

 

 

 

05 серпня  2014 року     м. Прилуки         № 341 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

  розпорядження голови 

  райдержадміністрації  

  05 серпня 2014 року № 341 

 

 

Склад 

тимчасової робочої групи щодо відпрацювання питань по збільшенню 

надходжень до місцевих бюджетів  

 

Мирвода     - заступник голови 

Григорій Іванович      райдержадміністрації, голова 

     робочої групи     

    

Мусійченко    - начальник фінансового управління  

Надія Володимирівна    райдержадміністрації, заступник  

    голови робочої групи 

 

Фурса     - головний спеціаліст з питань  

Наталія Михайлівна    раціонального використання  

 земельних та інших природних 

ресурсів відділу врегулювання 

відносин власності та організаційно-

кадрової роботи управління 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, секретар 

робочої групи 

 

Члени робочої групи: 

 

Бондаренко    - начальник управління агропромислового 

Сергій Петрович     розвитку райдержадміністрації 

 

Корнієнко    - начальник відділу економічного  

Валентина Сергіївна    розвитку райдержадміністрації 

 

Черненко    - в.о. начальника відділу юридичної та  

Оксана Іванівна    кадрової роботи апарату  

   райдержадміністрації  

 

Кацалап - головний державний інспектор відділу 

Валентина Григорівна податку на прибуток, місцевих, ресурсних, 

рентних та неподаткових платежів 

Прилуцької ОДПІ Міністерства доходів і 

зборів України (за згодою) 



Горяйнова  - заступник начальника управління -  

Зоя Юріївна  начальник відділу Державного земельного 

кадастру Управління Держземагенства у 

Прилуцькому районі Чернігівської області 

(за згодою) 

 

Євтушенко   - заступник начальника – начальник   

Ольга Андріївна   відділу врегулювання відносин власності 

              та організаційно-кадрової роботи управління  

              агропромислового розвитку 

              райдержадміністрації  

 

 

Керівник апарату  

райдержадміністрації        Л.В. Нікітченко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


