
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від  26 грудня  2012 року        № 1076 
 
 
 
 
Про затвердження акта про списання 
кредиторської заборгованості, термін 
позовної давності якої минув 
 
 
 
 Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», наказом Державного казначейства України від 08.05.2001 року           
№ 73 «Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості 
бюджетних установ, строк позовної давності якої минув», зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України від 29 травня 2001 року № 458/5649, 
розглянувши акт інвентаризації кредиторської заборгованості, термін 
позовної давності якої минув, виконком Кіровоградської міської ради 
 
 
                                                 В И Р І Ш И В : 
  
  

1. Затвердити акт про списання з обліку управління освіти 
Кіровоградської міської ради кредиторської заборгованості, строк позовної 
давності якої минув (додається). 

2. Списати з обліку управління освіти Кіровоградської міської ради 
кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув, за 
загальним фондом – заборгованість по депонованій заробітній платі, 
нарахованій згідно зі ст.57 Закону України «Про освіту», у сумі                     
9728,53 грн. (дев’ять тисяч сімсот двадцять вісім гривень 53 копійки). 
          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дьячука С.С. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                     О.Саінсус  
 
Серопян 24 56 96 



 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                 Рішення виконавчого комітету  
     міської ради  
                                  26 грудня  2012 року 
     № 1076 
 
 
 

АКТ 
 
 
від  8 листопада  2012р. 
 
 
 
     Комісія в складі:  
Голови комісії: Серопяна Є.О. заступника начальника управління освіти; 
Членів комісії: Шевякової О.Л. головного бухгалтера централізованої 

бухгалтерії управління освіти;  
Нейман І.О., заступника головного бухгалтера; 
Коровкіної Л.В., заступника головного бухгалтера; 
Васильєвої О.К., начальника відділу юридичного та 
фінансового забезпечення 

склали цей акт інвентарізації кредиторської заборгованості, яка виникла 
більше трьох років тому 
     Кредиторська заборгованість на загальну суму 9728,53 грн.                        
(у т.ч. управління освіти – 7022,98 грн., загальноосвітня школа - інтернат – 
2705,55 грн.) обліковується на субрахунку 671 «Розрахунки з депонентами», 
відповідно до ст.71 Цивільного процесуального кодексу України є 
заборгованістю, строк позовної давності якої минув, та підлягає списанню. 

Додаток установ з зазначенням сум додається. 
      
 
 
Голова комісії: 
Заступник начальника управління освіти                                 Серопян Є.О. 
 
Члени комісії: 
Головний бухгалтер централізованої  
бухгалтерії управління освіти       Шевякова О.Л.  
 
Заступник головного бухгалтера                                                Нейман І.О. 
 
Заступник головного бухгалтера                                                Коровкіна Л.В. 
 
Начальник відділу юридичного 
та фінансового забезпечення                                                      Васильєва О.К.  


