
МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

Про створення робочої групи 
по виявленню фактів систематичної 
несплати податків при Миколаївській 
районній державній адміністрації 

Відповідно до статей 2, 7, 6, 13, 39, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», на виконання пункту 2.3 протокольних доручень за 
результатами відео селекторної наради з міськими, селищними, сільськими 
головами територіальних громад Миколаївської області від 20 квітня 2021 року, 
затверджених головою Миколаївської обласної державної адміністрації від 26 
квітня 2021 року: 

1. Створити робочу групу по виявленню фактів систематичної 
несплати податків, проведенню відповідної роботи з неплатниками податків 
щодо погашення податкового боргу при Миколаївській районній державній 
адміністрації. 

2. Затвердити склад робочої групи по виявленню фактів 
систематичної несплати податків, проведенню відповідної роботи з 
неплатниками податків щодо погашення податкового боргу при Миколаївській 
районній державній адміністрації (додається). 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації Допіру О.Т. 

від 31.05.2021 Миколаїв № 155-р 

Голова районної 
державної адміністрації Ігор МУХАРСЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
Миколаївської районної 
державної адміністрації 

31.05.2021 № 155-р 
у • 

СКЛАД 
робочої групи по виявленню фактів систематичної несплати податків, 

проведенню відповідної роботи з неплатниками податків щодо погашення 
податкового боргу при Миколаївській районній державній адміністрації 

Голова групи: 

Допіра Олексій 
Тимофійович 

першии заступник голови раидержадміністрацп 

Костроба Євгеній 
Дмитрович 

Заступник голови комісії: 

заступник начальника управління соціально -
економічного розвитку територій 
райдержадміністрації 

•V * 
ЧерноваІрина 
Михайлівна 

Секретар комісії: 
головний спеціаліст відділу економіки, 
агропромислового розвитку управління соціально 
- економічного розвитку територій 
райдержадміністрації 

Свічинський Володимир 
Іванович 

Члени комісії: 
начальник відділу фінансів райдержадміністрації 

Петровська Олена 
Євгенівна 

Ковтун Вікторія 
Станіславівна 

Тацький Сергій 
Сергійович 

начальник Миколаївської ДПІ ГУ ДПС у 
Миколаївській області (за узгодженням) 

завідувач Очаківського сектору по роботі з 
податковим боргом управління по роботі з 
податковим боргом ГУ ДПС у Миколаївській 
області (за узгодженням) 

начальник відділу превенції Миколаївського 
районного управління поліції Головного 
управління Національної поліції в Миколаївської 



Рязанов Олексій завідувач сектору гірничого нагляду управління 
Євгенович Держпраці у Миколаївській області (за 

узгодженням) 

Голова відповідної міської, селищної, сільської ради (за узгодженням). 

У разі- відсутності з поважних причин члена робочої групи по виявленню 
фактів систематичної несплати податків, проведенню відповідної роботи з 
неплатниками податків щодо погашення податкового боргу при Миколаївській 
районній державній адміністрації, до роботи залучається особа, уповноважена 
відповідним органом. 

Начальник управління 
соціально - економічного / 
розвитку територій райдержадміністрації ь Олена ІВАНОВА 


