
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.05.13       Ужгород               № 158 
 
 
Про склад комісії  
 
 
 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 
у зв'язку із кадровими змінами, виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити склад комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти   
сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та 
інших соціальних виплат ( додаток 1). 

 2. Затвердити положення про комісію з питань забезпечення своєчасності 
і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, 
стипендій та інших соціальних виплат (додаток 2). 

3. Вважати такими що втратили чинність додатки 1,2 до рішення 
виконкому міської ради від 24.11.10 №389.  
 
 
 
 
 
Міський голова        В.Погорелов 
 
 
 



          Додаток   1  
         до рішення виконкому 
         від _15/05/13___№_158_ 

СКЛАД 
комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків  

та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та  
інших соціальних виплат 

 
Погорелов 
Віктор Володимирович 

- міський голова, голова комісії 

Семаль  
Віталій Юрійович 

- перший заступник міського голови, 
заступник голови комісії 

Ковач 
Олександр Михайлович 

заступник міського голови, заступник 
голови комісії 

Харевич 
Петро Іванович 

- заступник міського голови, 
начальник фінансового управління, 
заступник голови комісії 

Станкович 
Михайло Михайлович 

- начальник управління економіки та 
підприємництва, заступник голови 
комісії 

Пригара 
Іветта Іванівна 

- головний спеціаліст відділу 
економіки управління економіки та 
підприємництва, секретар комісії 

Члени комісії 
Гринник 
Галина Дмитрівна 

- начальник Головного управління 
статистики у Закарпатській області  
( за згодою) 

Гукс 
Маріанна Михайлівна 

- головний державний інспектор 
Територіальної державної інспекції з 
питань праці в Закарпатській області  
( за згодою) 

Зелінський 
Іван Іванович 

заступник директора Департаменту 
міського господарства, начальник 
управління житлово-комунального 
господарства (за згодою) 

Зюріна 
Любов Володимирівна 

- заступник начальника ДПІ у м. 
Ужгороді Закарпатської області ДПС 
( за згодою) 

Олексіюк 
Сергій Максимович 

- директор міського центру зайнятості  
 

Сухар 
Ганна Михайлівна 

- начальник управління Пенсійного 
фонду України в м. Ужгороді  
( за згодою) 

Сушко 
Андріана Антонівна 

- начальник управління праці та 
соціального захисту населення 

Хваста 
Сергій Васильович 

- начальник відділу державної 
виконавчої служби в м. Ужгороді  
( за згодою) 

 
Заступник міського голови      Ю.Беляков 



                                                                                             Додаток 2 
 до рішення виконкому  
від _15/05/13__№_158_ 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 
податків та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та 

інших соціальних виплат 
 

1. Комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 
податків та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та 
інших соціальних виплат (далі-Комісія) є постійно діючим консультативно- 
дорадчим органом при міськвиконкомі, утвореним для розгляду та вирішення 
питань по виникненню недоїмки по платежах до бюджетів всіх рівнів, 
заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат, 
підвищенню розміру середньомісячної заробітної плати відповідно до галузі 
діяльності. 

2 .Комісія у своїй роботі керується Конституцією та законами України, 
а також цим положенням. 

3. У своїй роботі Комісія взаємодіє з місцевими органами виконавчої 
влади. 

4. Основним завданням Комісії є : 
- забезпечення узгодженості дій структурних підрозділів виконкому, 

місцевих органів виконавчої влади, пов’язаних із запобіганням ліквідації та 
вироблення єдиних підходів до проведення державної політики щодо 
визначення оптимальних шляхів відновлення платоспроможності 
підприємств;  

- в порядку і в межах визначених законодавством здійснення розгляду 
питань виникнення у суб’єктів господарювання, незалежно від форм 
власності недоїмки по податках, заборгованості із заробітної плати та інших 
соціальних виплат, підвищення розміру середньомісячної заробітної плати 
відповідно до галузі діяльності.; 

5. Комісія у відповідності з її завданнями і у межах своєї 
компетенції: 

- сприяє ліквідації недоїмки по платежах до бюджетів всіх рівнів, ПФ 
наповненню міського бюджету; 

- визначає оптимальні шляхи реструктуризації та погашення 
заборгованості по заробітній платі підприємств; 

- сприяє підвищенню розміру середньомісячної заробітної плати 
відповідно до галузі діяльності. 

6. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право : 
- в установленому законодавством порядку вносити пропозиції 

суб’єктам господарювання, незалежно від форм власності, органам 
виконавчої влади щодо погашення недоїмки по платежах до бюджетів всіх 
рівнів, ПФ, ліквідації заборгованості по заробітні платі і соціальних виплатах 



та підвищення розміру середньомісячної заробітної плати відповідно до  
галузі діяльності. 

- вирішення спірних питань; 
- безкоштовно одержувати, в установленому законодавством порядку, 

від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій 
міста інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї 
завдань.  

7. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за рішенням 
голови комісії, в міру необхідності, але не менше, як один раз в місяць; 

- засідання комісії веде її голова, а в разі його відсутності - один із 
заступників голови комісії. 

- засідання комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менш, 
як половина її складу.  

8. Рішення комісії прийняті в межах її компетенції, мають 
рекомендаційний характер.  

 
 

Заступник міського голови       Ю.Беляков 
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