
чугуъськА РАйошнА ш'РкАвнА Адшп!стРАщя
хдгк:всько! оБ..,|Аст|

Р озпоРяджш,ння

{угу1в х, //!
|1ро затвердхсеппя пового ск,лаш
райоппо! ком!с![ з п||тань
забезпечепня своечдсносг| сгш:атп
поддтк!в, внесепня !пшпх
обов'язковпх плате:к!в та
ефепстпвпого
бподтсегшпх псошт!в

вп,корпстдпня

в!дпов|дто до статвй 6, 39 3акону 9кра!ни <|{ро м1сцев! дер;псавн!
адм1н|сщац||>, |!олоя<енття пр районну ком!сй з тлитатль збезпечення
свос"тасноот| стппати податк1в, внесення !ншо< обов'язков:о< п-глатейв та
ефекгивного використання б:о,4кеттт:о< коптт|в, затвер.Фкеного рзпоРяджепням
голови райотп*о! дер:кавно| адм|н1страц|| в|д 21.11.2001 |',1! 380 <|1ро районщ
ком|сй з тпсгапь забезпечевня свосчасност| сплати лодатк|в, внесення !нших
обов'язков:л< гшлатейв та фекгивного впкористатптя блоджетнло< ко::гг1в>:

1. 3атврд-тти новий ск;тад рйонно| ком1с|! з тпггатъ забезпечення
своечасност1 сплаттл податк1в, внесення !ншо< йов'язковтл< тшлатейв та
ефекгивного використдтня бло,фкетн:о< котлгг!в (додасгься).

2. 8изпати тахшд, що втратипо т|инн|сть, розпорялкення голови районно!
дер:кавно! адл|н!страц1| вц 22.1\.2012 }{! 1103 <|1р затвФ'Фкення новоп)
ск.г:алу райотшо! ком{с!] з тшттань збезпеченлтя овоечаоност1 стшгати податк1в,
внесен]1я йшп< обов'язковтл< тллате:к!в та ефекгивного використання
бподкетнпх кошг1в>>.
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Розпорядкення голови
районно! державно1 ад;|н|страц!!

/{'-уи/;'га2уа7зую/!'а-----7- 2-

ск]!Ад
райоппо1 :сопл!с!1з пптапь забезпечепня сво€часпост! сплатп поддтк!в'
впесенпя !ншпх обов'язпсових платеж!в та ефкгпвного вп,кор|!стаппя

блодясетппх кошт!в

перш{й заступник г0лови рйонно! державно|
адпд!н|страц|!', голова ком!с!]

застугтник голови районнот дер:кавно|
адд|н|отрац!1, заотутптик голови ком|с|!

нача.,]ьник в1ддФ економ!яного розвитц |

торЁв.тл1 райо:тно! державнот 9дтл1йсщаш1'{
оещетар ком|с!!

засту|1ник начальника управ.лт!ння, нача1ьник
в!дд1]у вирйни:1тва | ринк1в прол1тш!!

рос][инництва. 1гог<енерно-техн1тного та
|оридичног0 забезпеченлтя управ]]1ння
атощомислового розв|4тч/ райол*то| дер:кавно|
адд1н!страц!1

нача'|тьник 9уц|всько| об'ед:ано| дер)кавнот
податково] {нспекц1] [оловного управл|г+:я
й|ндоход!в у )(арк!всьЁй област1 (за згодо:о)

засц/пник начальника 9уц!воько| м!жрйонно|
дер:кавно! ф!нансово| |нспелсд|| (за згодото)

нана::ь:птк в1лл1.ту доход|в - заст}''1ник начапьника

ф!нансового управл1ння районнот державно1
ддл1н|орац1|

нача]|ьник в|лл|лу осв1ти рйоннот дертсавно!
аштл1н!сраш!|

нача'пьник управл1ння праш! та соц!аттьного
захпсц населення районно| лержавно|
цдл1н|страц!]
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1(ер!вппк апарату райоппот
дерясавно| адм!н!сграц!!
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нача.;1ьник ([уц!'вського 
упр'авл!:тня,{ер:кш!но|

казначейсько! сттРкби !кра!ни )(арЁвсько!
обласй (за згодопо)

нача]|ьник ущав:т1тп+я ||енс!йного фонщ 9ща1ни
в 9уц!'вськот*у район! (за згодоло)

нача]]ьпик 9уц!вського Рв гумвс 9кра1тла в
1арк|всьЁй област1 (з обощгов1ъання
9)гц!вського та 1]енен!зького район1в) (за згодо:о)

головний спец!ал1ст в!дд!.ц економ|т;ого
Розвитц ! торг1вл! рйонно| державнот
адл1н1страц|!
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