
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 05 березня 2015 року         № 123 

 
 

Про дозвіл на списання витрат  
по об’єкту незавершеного  
будівництва, що ліквідується 

  
 
 Керуючись ст. 143 Конституції України, пунктом 5 ст. 60 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до Порядку 
списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 (1314-2007-п), враховуючи                    
розділ "Особливості ліквідації об’єктів незавершеного будівництва та 
списання витрат по них" Положення про порядок списання та передачі 
майна, що належить до комунальної власності територіальної громади                   
міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від                        
11 грудня 2012 року № 2099, акт інвентаризації об’єкта незавершеного 
будівництва, що пропонуються до списання, зважаючи на службову записку 
управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради від                           
16 жовтня 2014 року № 517, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 

 
В И Р І Ш И В : 

 
1. Дозволити управлінню капітального будівництва Кіровоградської 

міської ради здійснити списання з балансу витрати по об’єкту незавершеного 
будівництва "Водозниження підтопленої території мікрорайону Лелеківка                        
м. Кіровограда", що ліквідується, в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України. 

2. Затвердити робочу комісію по проведенню ліквідації об’єкта 
незавершеного будівництва "Водозниження підтопленої території 
мікрорайону Лелеківка м. Кіровограда" та списанню витрат згідно з 
додатком. 

3. Управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської 
ради: 

1) здійснити списання з балансу витрати на будівництво об’єкта 
незавершеного будівництва "Водозниження підтопленої території 
мікрорайону Лелеківка м. Кіровограда" в сумі 353,68 тис. грн відповідно до 
вимог ведення бухгалтерського обліку і звітності; 
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2) провести роботи по розбиранню споруд, будівель, демонтажу 
устаткування та інше, забезпечити реалізацію матеріальних цінностей 
відповідно до Положення про порядок списання та передачі майна, що 
належить до комунальної власності територіальної громади                                        
міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від                        
11 грудня 2012 року № 2099; 

3) акт (звіт) про ліквідацію об’єкта та списання його вартості подати до 
Головного управління статистики у Кіровоградській області, управління 
власності та приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Литвина Г.М. 
 
 
 
Секретар міської ради       І. Марковський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурнін 24 49 57 

 



 

       Додаток 
       до рішення виконавчого комітету 
       Кіровоградської міської ради 
       "__"__________ 2015 №____ 
 
 
 

С к л а д 
робочої комісії по проведенню ліквідації об’єкта незавершеного будівництва 
"Водозниження підтопленої території мікрорайону Лелеківка м. Кіровограда" 

та списанню витрат  
 

Голова комісії 
Ксеніч 
Віктор Миколайович 

 –  начальник управління капітального 
будівництва Кіровоградської міської ради 

Секретар комісії 

Воротнюк 
Світлана Вячеславівна 

– спеціаліст I категорії виробничо-технічного 
сектора спецбюджетного відділу управління  
капітального будівництва 

Члени комісії  

Гончар 
Світлана Магамедівна 

– головний бухгалтер управління капітального 
будівництва Кіровоградської міської ради 

Сурнін 
Сергій Васильович 

– головний спеціаліст – юрист управління 
капітального будівництва Кіровоградської 
міської ради 

 
 
 
Начальник управління  
капітального будівництва 
Кіровоградської міської ради       В. Ксеніч 


