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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від   30.03.2016   № 84-Р  

Про створення робочої групи з моніторингу за здійсненням роздрібної торгівлі підакцизними товарами (алкогольними напоями та тютюновими виробами) на території міста Суми

	З метою забезпечення повноти надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території міста Суми та проведення заходів щодо покращення стану його надходження до міського бюджету міста Суми, розглянувши листа державної податкової інспекції у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області про створення робочої групи з моніторингу за здійсненням роздрібної торгівлі підакцизними товарами (алкогольними напоями та тютюновими виробами) на території міста Суми, керуючись підпунктом 1 пункту «б» статті 28, пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

           1. Затвердити склад робочої групи з моніторингу за здійсненням роздрібної торгівлі підакцизними товарами (алкогольними напоями та тютюновими виробами) на території міста Суми згідно з додатком 1.
	
2. Затвердити положення про робочу групу з моніторингу за здійсненням роздрібної торгівлі підакцизними товарами (алкогольними напоями та тютюновими виробами) на території міста Суми згідно з додатком 2.
	
3. Установити, що в разі персональних змін у складі робочої групи або їх відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою або інших причин, особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу робочої групи. 
	
4. Рекомендувати ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області щомісячно  надавати робочій групі з моніторингу за здійсненням роздрібної торгівлі підакцизними товарами (алкогольними напоями та тютюновими виробами) на території міста Суми матеріали по виявленим недолікам, що відносяться до її компетенції. 
	
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника  міського голови, керуючому справами Волонтирця В.М. 



Міський  голова						                      О.М. Лисенко


		
Дубицький  700-656
Розіслати: згідно зі списком

































        Додаток 1
                                                                             до розпорядження міського голови 
                                                                             від              №  

Положення
про робочу групу з моніторингу за здійсненням роздрібної торгівлі підакцизними товарами (алкогольними напоями та тютюновими виробами) на території міста Суми

1. Загальні положення.
1.1. Робоча група з моніторингу за здійсненням роздрібної торгівлі підакцизними товарами на території міста Суми (далі – Робоча група) утворюється з метою забезпечення повноти надходжень акцизного податку до міського бюджету,  проведення інформаційної,  консультативної роботи серед населення та суб’єктів підприємницької діяльності в частині роз’яснення вимог законодавства по сплаті акцизного податку  з реалізованих в роздрібній торгівлі
підакцизних товарів.
1.2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
1.3. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів робочої групи.

2. Завдання і функції.
2.1. Основними завданнями робочої групи є:
- моніторинг за здійсненням роздрібної торгівлі підакцизними товарами в обєктах торгівлі на території міста Суми;
- організація проведення з юридичними особами та фізичними особами - підприємцями нарад, зустрічей, круглих столів та інших організаційних заходів з питання роздрібної торгівлі підакцизними товарами на території міста Суми;
2.2. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
- аналізує стан надходжень акцизного податку до міського бюджету міста Суми;
- аналізує стан декларування грошових зобов’язань з акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

3. Робоча група має право.
3.1. Направляти листи до центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для отримання інформації, необхідної для виконання покладених на неї завдань.
3.2. Готувати пропозиції і рекомендації з питання моніторингу ситуації у сфері роздрібної торгівлі підакцизними товарами на території міста Суми.



4. Організаційна форма роботи робочої групи.
4.1. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови робочої групи, у разі його відсутності - заступника голови робочої групи. 
4.2. Засідання робочої групи веде голова робочої групи, у разі його відсутності заступник голови робочої групи.
4.3. Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні робочої групи здійснюється учасниками робочої групи згідно з компетенцією та узагальнюється секретарем робочої групи.
4.4. Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

5. На засіданнях робочої групи:
5.1. Готуються пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
5.2. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови робочої групи.
5.3. Пропозиції та рекомендації робочої групи оформляються протоколом засідання, який підписують голова та секретар робочої групи.






Начальник управління підприємництва 
та споживчого ринку                                    			 О.Ю. Дубицький












                                   


                            



      Додаток 2
до розпорядження міського голови
                                                                              від                         № 

Склад робочої групи 
з моніторингу за здійсненням роздрібної торгівлі підакцизними товарами 
(алкогольними напоями та тютюновими виробами) 
на території міста Суми

Волонтирець 
Віктор Мефодійович
- заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, 
голова робочої групи

Панаріна
Валентина Олексіївна
- начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПІ у            м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області,
заступник голови робочої групи (за згодою)

Даценко 
Галина Володимирівна

- заступник начальника управління підприємництва та споживчого ринку  – начальник відділу підприємництва та споживчого ринку Сумської міської ради, секретар робочої групи

Члени робочої групи:


Дубицький 
Олег Юрійович
- начальник управління підприємництва та споживчого ринку Сумської міської ради

 Іченська 
Світлана Анатоліївна
- голова Сумської обласної громадської організації «Спілка підприємців, орендарів та власників Сумської області», 
член координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті Сумської міської ради (за згодою)

Щелінський 
Артем Вячеславович

- головний спеціаліст відділу аналізу, прогнозування та регуляторної політики департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради

Рибальченко
Ірина  Анатоліївна
- депутат постійної комісії з питань планування соціально- економіччного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підриємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради (за згодою)



Якубовська 
Світлана Анатоліївна
- головний спеціаліст відділу підприємництва та споживчого ринку управління підприємництва та споживчого ринку Сумської міської ради
       




Начальник управління підприємництва 
та споживчого ринку                                    			 О.Ю. Дубицький

