
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

03 жовтня 2018 року  Старокостянтинів   № 323/2018-р 

 

Про створення робочої групи з питань 

проведення моніторингу реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів 
 

 

На виконання протокольного доручення міського голови на нараді з 

керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради від 

01жовтня 2018 року № 01-32/2018-пд, з метою виконання дохідної частини 

бюджету міста надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити робочу групу з питань проведення моніторингу реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (далі - 

робоча група) і затвердити її склад згідно з додатком. 

 

2. Робочій групі щомісячно проводити моніторинг реалізації  підакцизних 

товарів та надходження акцизного податку до бюджету міста в розрізі 

суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами. 

 

3. За результатами роботи робочої групи щомісячно надавати матеріали 

моніторингу на розгляд міському голові.     

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                                М. Мельничук 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

03 жовтня 2018 року № 323/2018-р 

 

Склад 

робочої групи з питань проведення моніторингу реалізацїї  суб’єктами 

господарювання роздрібної  торгівлі підакцизних товарів 

 

 

Мельничук  

Микола Степанович 

 

- міський голова, голова комісії; 

Камінська  

Валентина Казимирівна 

 

  

- заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради, заступник голови комісії; 

Кудимов  

Сергій Анатолійович 

 

                

- головний спеціаліст-економіст відділу 

доходів фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради, секретар комісії; 

Бузинарчук  

Володимир Олександрович 

 

 

 

- заступник начальника, начальник відділу з 

питань праці та соціально-трудових відносин 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

Грозян  

Іван Михайлович 

 

- начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

Деркач  

Віталій Олександрович 

 

 

 

- головний спеціаліст - інспектор праці з 

питань праці та соціально трудових відносин 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

Коломієць  

Марія Василівна 

 

 

- заступник начальника  

Старокостянтинівського управління ГУ ДФС 

Хмельницької області (за згодою); 

Онищук  

Олександр Вікторович 

 

 

- дільничний офіцер 

Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області (за згодою); 



        2 

Продовження додатка 

 

Пеньковська  

Валентина Вікторівна 

- завідувач відділу торгівлі, побутового 

обслуговування та захисту прав споживачів  

управління економіки виконавчого комітету 

міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                             підпис                                 В. Янзюк 

 

 


