
 

 

  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від "23"  лютого 2021 року                                                                               №  99 

Про погодження проєкту рішення  

Кропивницької міської ради "Про надання  

дозволу на списання дебіторської заборгованості" 

 

 Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 1                 

пункту  "а" статті 29 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", 

наказом Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року                           

№ 372 "Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та 

зобов'язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-

правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ", враховуючи лист 

управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області          

від 05 жовтня 2020 року № 04-11-06-14/3424-2020, Акт інвентаризації 

дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої 

минув і яка планується до списання Головного управління житлово-

комунального господарства Кропивницької міської ради, Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради "Про надання 

дозволу на списання дебіторської заборгованості", що додається.  

 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради забезпечити внесення даного проєкту рішення на 

розгляд міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 
Світлана Горобець 35 83 63 

    

                                                                            



 

 

                                                                         ПОГОДЖЕНО  

    

                                                                          Рішення Виконавчого комітету 

                                                                          Кропивницької міської ради  

            "23" лютого 2021 року № 99 

 

   

                                                                         Проєкт  

    

                                  КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   

                                  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ      

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

від "____"  __________ 2021 року                                                                № ____ 

 

 

Про надання дозволу на списання  

дебіторської заборгованості 

 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 257 

Цивільного кодексу України, Податковим кодексом України, статтями 59, 60 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України 

"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", наказом 

Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року № 372                         

"Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та 

зобов'язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-

правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ", враховуючи лист 

управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області          

від 05 жовтня 2020 року № 04-11-06-14/3424-2020, Акт інвентаризації 

дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої 

минув і яка планується до списання, Головного управління житлово-

комунального господарства Кропивницької міської ради, Кропивницька міська 

рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

           

          1. Дати згоду Головному управлінню житлово-комунального 

господарства міської ради (далі - Головне управління) провести списання з 

балансу Головного управління дебіторської заборгованості, термін позовної 

давності якої минув та яка є безнадійною, у сумі 449 800,00 грн (чотириста 

сорок дев’ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) згідно з додатком 1. 

 

 

 



 

 

2 

 

 2. Головному управлінню відобразити після списання з балансу 

Головного управління дебіторську заборгованість, термін позовної давності 

якої минув та яка є безнадійною, в обліку на відповідному позабалансовому 

рахунку протягом трьох років з дати прийняття цього рішення у сумі    

449 800,00 грн (чотириста сорок дев’ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) 

згідно з додатком 2.  

          

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету та податкової політики, з питань житлово-

комунального господарства та транспорту, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 
 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Світлана Горобець 35 83 63 

 

 



 

  

  Додаток 1 

                                                                     до рішення Кропивницької міської ради 

                                                                     "___"__________ 2021 року №_____ 
 

 

 

ПЕРЕЛІК 

дебіторів, по яких підлягає списанню з балансу Головного управління 

дебіторська заборгованість, термін позовної давності якої минув  

та яка є безнадійною 

 

  

№ 

п/п 

Найменування 

дебітора  

Причина 

виникнення 

заборгованості  

Дата 

виникнення 

заборгованості 

Сума 

заборгованості, 

грн   

1 Кіровоградське 

комунальне 

підприємство 

по утриманню 

шляхів 

Не виконані роботи 

на суму  

попередньої оплати, 

яку підрядник 

отримав на 

виконання роботи з 

поточного та 

капітального 

ремонту доріг 

Березень 

2011 р. 

449 800,00 

Всього:  449 800,00 

 

 

 

Т.в.о. начальника Головного управління  

житлово-комунального господарства                               Тетяна САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                    Додаток 2 

                                              до рішення Кропивницької міської ради 

                                                                    “____” _________2021 року №_____ 
 

 

 

Безнадійна дебіторська заборгованість, яка підлягає відображенню  після 

списання з балансу Головного управління для обліку  

на відповідному позабалансовому рахунку 

  

№ 

з/п 

Найменування 

дебітора  

Причина 

виникнення 

заборгованості 

Сума 

заборгованості, 

грн  

1 Кіровоградське 

комунальне 

підприємство по 

утриманню 

шляхів 

Не виконані 

роботи на суму  

попередньої 

оплати, яку 

підрядник 

отримав на 

виконання 

роботи з 

поточного та 

капітального 

ремонту доріг 

449 800,00 

Всього:  449 800,00 

 

 

 

Т.в.о. начальника Головного управління  

житлово-комунального господарства                              Тетяна САВЧЕНКО 
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