
                                                                          
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

міського голови 
 

 

від 16.09.2021   № 124 р 

м. Краматорськ  

 

 

Про запровадження проведення 

щорічного міського рейтингу 

платників податків Краматорської 
міської територіальної громади 
«Сплачені податки - успішна громада» 

та затвердження  Положення про його 
проведення і склад рейтингової 
комісії  
 

 

З метою формування іміджу відповідального платника податків, створення 
сприятливих умов для розвитку  Краматорської міської територіальної громади,  відзначення 

кращих платників податків, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

РОЗПОРЯДЖУЮСЬ: 
 

           1. Запровадити проведення щорічного міського рейтингу платників податків 
Краматорської міської територіальної громади «Сплачені податки - успішна громада». 

           2. Затвердити Положення про проведення щорічного міського рейтингу платників 
податків Краматорської міської територіальної громади  «Сплачені податки - успішна 
громада» (додаток 1). 
           3. Затвердити склад рейтингової комісії з проведення щорічного міського конкурсу 
платників податків Краматорської міської територіальної громади «Сплачені податки – 

успішна громада»  (додаток 2). 
           4. Фінансовому управлінню Краматорської міської ради забезпечити організацію,  
координацію та проведення щорічного міського рейтингу платників податків Краматорської 
міської  територіальної громади  «Сплачені податки - успішна громада». 
           5. Управлінню з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Краматорської 
міської ради забезпечити висвітлення щорічного міського рейтингу платників податків 
Краматорської міської територіальної громади «Сплачені податки - успішна громада»   в 
засобах масової інформації. 
           6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови  відповідно до розподілу повноважень. 
 

 

Міський голова                                                                                           О.В.Гончаренко 



 

                                                                                                 Додаток 1   

                                                                                                   до  розпорядження міського голови 

                                                                                                 16.09.2021  № 124 р 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення щорічного міського рейтингу 

платників податків Краматорської  міської територіальної громади 

«Сплачені податки - успішна громада» 

 

 

 

І.  Загальні положення 

           1.1. Щорічний міський рейтинг платників податків Краматорської міської 
територіальної  громади  «Сплачені податки-успішна громада»  (далі-Рейтинг) спрямований 
на посилення ролі та авторитету платників податків в житті Краматорської міської 
територіальної громади, підвищення загальної культури сплати податків, утвердження серед 
людей духу підприємливості. 
            

           1.2. У рейтингу беруть участь підприємства чотирьох категорій : 
            - великі ( юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує 
суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного 
банку України); 

           - середні (суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми 
власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) від 51 до  
250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 
мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України); 

           -  малі (суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми 
власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не 
перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 
10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України); 

           -  фізичні особи-підприємці,  які зареєстровані та здійснюють на території 
Краматорської міської територіальної громади господарську діяльність (далі – учасники 
Рейтінгу). 

            

           1.3. Рейтинг здійснюється на підставі аналізу офіційних  даних фінансового 
управління Краматорської міської ради, Головного управління ДПС у Донецькій області, 
Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Регіональної торгово-

промислової палати Донецької області, Краматорського міського центру зайнятості, 
виконавчих органів Краматорської міської ради. 

             

           1.4. Основними принципами Рейтингу є: 
           - об’єктивність  висновків журі Рейтингу; 

           - гласність та прозорість у підбитті підсумків. 
 

                                                  



 

                                               ІІ.  Цілі та завдання  Рейтингу 

            2.1. Рейтинг проводиться з метою стимулювання ділової активності бізнесу, 
формування позитивного іміджу платника податків та відзначення кращих представників 
бізнесу за вагомий внесок в розвиток громади. 

           2.2. Завданнями Рейтингу є: 
           -  визначення 30 сумлінних платників податків до  бюджету Краматорської міської 
територіальної громади;  

           -  залучення переможців Рейтингу до прийняття концептуальних рішень  розвитку 
громади; 

           -  виявлення, заохочення та розповсюдження передового досвіду найбільш ефективно 
працюючих господарств. 
  

ІІІ. Критерії відбору учасників Рейтингу 

          

           3.1.  Для юридичних осіб -  учасників Рейтингу критеріями  відбору  є: 
           -  сума сплачених податків і зборів до бюджету Краматорської міської територіальної 
громади за I півріччя поточного року; 

           -  середня заробітна плата по підприємству не меньше 1,5 мінімальної заробітної 
плати, встановленої чинним законодавством України 

            

  3.2. Для фізичних осіб – підприємців  -  учасників Рейтингу  критеріями відбору є: 
 - сума сплачених податків до  бюджету Краматорської міської територіальної громади 
у І півріччі поточного року; 

   - середня заробітна плата. 

 

 

ІV.  Вимоги до учасників Рейтингу 

 

           4.1. До участі в Рейтингу  допускаються суб’єкти господарювання, які відповідають 
наступним вимогам: 
          - реєстрація та здійснення підприємницької діяльності на території Краматорської 
міської територіальної  громади;  

          - відсутність  заборгованості з податкових та інших обов’язкових платежів до 
місцевого бюджету; 
          - відсутність заборгованість із заробітної плати найманих працівників. 
  

V. Організаційне забезпечення проведення Рейтингу 

            

           5.1. Організація та проведення Рейтингу покладаються на фінансове управління 
Краматорської міської ради та управління з питань інформаційної політики та взаємодії зі 
ЗМІ Краматорської міської ради  (далі – організатор Рейтингу). 

            Завданнями організатора Рейтингу є: 
            - організаційне забезпечення проведення Рейтингу; 

            - інформування суб’єктів господарювання про проведення Рейтингу; 

            - підготовка підсумкових документів Рейтингу; 

            - інформаційно-рекламне забезпечення проведення Рейтингу. 

  

           

          



 

 

           5.2. Рейтингова комісія  проводить аналіз та  оцінку показників діяльності суб’єктів  
господарювання за відповідними критеріями.   
           Оцінювання за відповідними критеріями здійснюється в декілька етапів: 
           - збір інформації про учасників Рейтингу; 

           - порівняння показників учасників Рейтингу; 

           - відбір претендентів на нагороду ; 

           - фіксування результатів оцінювання у рішеннях Рейтингової комісії. 
           

           5.3. Відбір претендентів на нагороду здійснюється виходячи з найвищого рівня 
середньої заробітної плати та найбільших сум сплачених податків до бюджету 
Краматорської міської територіальної громади. 
            

 

VІ. Рейтингова  комісія 

       

           6.1. Рейтингова комісія розглядає надані матеріали та простою більшістю голосів 
визначає переможців Рейтингу. 

            Рішення про визначення переможців оформляються протоколом за підписом всіх 
присутніх членів Рейтингової комісії. 
            У разі рівного розподілу голосів під час голосування, вирішальним є голос голови 
Рейтингової  комісії. 
           6.2. Засідання членів Рейтингової комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не 
менш ніж 2/3 її членів. 
 

VІІ. Підбиття підсумків та нагородження переможців 

 

          7.1. Переможці Рейтингу нагороджуються грамотами, дипломами та відзнакою у 
вигляді встановленого флагштоку з логотипом  суб’єкта господарювання. 

           7.2. Підсумки Рейтингу розміщуються на офіційному сайті Краматорської  міської 
ради та/або в засобах масової інформації.  
           7.3. Нагородження переможців Рейтингу може проводитись у рамках проведення, 
святкування Дня міста,  фестивалів,  ярмарків та інших урочистих заходів. 
 

 

 

Начальника 

фінансового управління                                                                             О.М.Саєнко  
 

Керуючий справами                                                                                    І.О.Славинська 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                  Додаток 2 

                                                                                                    до розпорядження міського голови 

                                                                                                  16.09.2021   № 124 р                                                  

 

 

 

 

 

С К Л А Д 

Рейтингової комісії з проведення щорічного міського конкурсу  

платників податків Краматорської міської  територіальної громади 

«Сплачені податки - успішна громада» 

 

 

Савченко  
Тетяна Миколаївна 

заступник міського голови, голова 
Рейтингової комісії 
 

Шпінер  
Ірина Володимирівна  

головний спеціаліст відділу доходів та 
фінансів виробничої сфери фінансового 
управління Краматорської міської ради, 
секретар Рейтингової комісії 
 

 

                               Члени Рейтингової комісії: 
 

Михайлюк  
Ольга Вікторівна   

 

 

 

начальник Краматорського відділу 
камеральних перевірок Головного 
управління ДПС у Донецькій області (за 
згодою) 
 

Соломка  
Олена Анатоліївна 

начальник Краматорського відділу податків і 
зборів з фізичних осіб та проведення 
камеральних перевірок управління 
податкового адміністрування фізичних осіб   
Головного управління ДПС у Донецькій 
області (за згодою) 
 

Березюк  
Інна Вікторівна       

директор Краматорського міського центру 
зайнятості (за згодою) 
 

Румянцев 

Олександр Миколайович 

начальник управління економічного розвитку 
Краматорської міської ради 

 

Саєнко 

Олена Миколаївна 

начальник фінансового управління 
Краматорської міської ради 

 

Тарасевич  
Олена Сергіївна 

начальник відділу споживчого ринку, 
підприємництв та регуляторної політики 
Краматорської міської ради 

 

Ворощук  
Ольга Ігорівна 

начальник юридичного відділу 
Краматорської міської ради 



 

 

 

Санжура  
Людмила Іванівна  

 

 

член виконавчого комітету Краматорської 
міської ради  

 

 

Сєргієнко  
Володимир Олександрович  

 

депутат Краматорської міської ради VIII 

скликання  
 

 

 

 

Начальника 

фінансового управління                                                                             О.М.Саєнко 

 

Керуючий справами І.О.Славинська 


