
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 
 

від  «   »                    2021р. 

       м. Кременчук 
 

Про передачу дебіторської 

заборгованості з районного бюджету 

Кременчуцького району Градизькій 

селищній територіальній громаді 

 
16310200000 

(код бюджету) 

 

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  

пунктом 62 розділу Y Перехідних та прикінцевих положень Закону України „Про 

місцеве самоврядування” (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1009-IX від 

17.11.2020 „Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 

районних державних адміністрацій”) та беручи до уваги висновки постійної 

комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, 

регуляторної політики та інвестиційної діяльності, 

 

районна рада  вирішила: 

 

1. Передати з районного бюджету Кременчуцького району до бюджету 

Градизької селищної територіальної громади дебіторську заборгованість 

минулих років по КТПКВКМБ 3718862 “Повернення бюджетних позичок, 

наданих суб’єктам господарювання”, яка станом на 01.09.2021 р. становить 

52653 грн. 21 коп. по слідуючим господарствам: ТОВ “Градизьк-Універсал” 

ЄДРПОУ 00909911 в сумі 52358 грн. 64 коп., КСП ім. Кірова ЄДРПОУ 03771749 

в сумі 294 грн. 57 коп. 

2. Передачу дебіторської заборгованості минулих років здійснити в 

порядку, встановленому чинним законодавством. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Кременчуцької районної ради з питань бюджету, соціально-економічного 

розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності. 
 

Голова 

районної ради      Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 



 

ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

Начальник фінансового відділу  

Кременчуцької районної  

державної адміністрації             Ольга БОНДАРЕНКО 

     

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради    Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради                              Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради                              Іван ІПАТЕНКО 

 

 

Начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради   Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

 

Начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради   Світлана ГРИНЬ 

 

 

Голова Кременчуцької 

районної державної адміністрації   Олег ЛЄДНІК 

 

 

Виконувач обов'язків керівника  

апарату Кременчуцької  

районної державної адміністрації   Оксана ДІДЕНКО 

 

Начальник юридичного відділу 

апарату Кременчуцької районної  

державної адміністрації    Яків СІНАЮК 

 

Голова постійної комісії                     

Кременчуцької районної ради  

з питань бюджету, соціально-економічного 

розвитку, регуляторної політики та 

інвестиційної діяльності    Микола ГУДИМ 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення “Про передачу дебіторської заборгованості з районного 

бюджету Кременчуцького району Градизькій селищній територіальній 

громаді” 

 

Розробник проєкту рішення фінансовий відділ Кременчуцької районної 

державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” на 

розгляд сесії районної ради виноситься питання про передачу дебіторської 

заборгованості з районного бюджету Кременчуцького району Градизькій 

селищній територіальній громаді. 

 

1. Підстава розроблення проєкту акта 

 

Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету Кременчуцького 

району Градизькій селищній територіальній громаді” розроблено на підставі 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 62 розділу Y 

Перехідних та прикінцевих положень Закону України „Про місцеве 

самоврядування” (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1009-IX від 

17.11.2020 „Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 

районних державних адміністрацій”). 

 

2. Обгрунтування необхідності прийняття акта 

 

Прийняття проєкту рішення восьмої сесії районної ради восьмого 

скликання “Про передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету 

Кременчуцького району Градизькій селищній територіальній громаді” 

зумовлюється дотриманням встановлених вимог законодавства. 

  

3. Суть проєкту акта 

 

Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету Кременчуцького 

району Градизькій селищній територіальній громаді” підготовлено з метою 

виконання діючого законодавства. 

  

4. Правові аспекти 

 

У даній сфері правового регулювання діє Закон України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”. 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття проєкту рішення восьмої сесії районної ради восьмого 

скликання “Про передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету 

Кременчуцького району Градизькій селищній територіальній громаді” здійснює 

передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету Кременчуцького 

району Градизькій селищній територіальній громаді. 

 

6. Прогноз впливу 

 

Прийняття проєкту рішення восьмої сесії районної ради восьмого 

скликання “Про передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету 

Кременчуцького району Градизькій селищній територіальній громаді” дозволяє 

передати дебіторську заборгованість з районного бюджету Кременчуцького 

району Градизькій селищній територіальній громаді. 

 

7. Позиція заінтересованих сторін 

 

     Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету Кременчуцького 

району Градизькій селищній територіальній громаді” не потребує проведення 

консультацій із заінтересованими сторонами. 

 

8. Громадське обговорення 

 

     Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету Кременчуцького 

району Градизькій селищній територіальній громаді” буде оприлюднено на 

офіційному сайті районної ради. 

 

9. Позиція заінтересованих органів 

 

        Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету Кременчуцького 

району Градизькій селищній територіальній громаді” безпосередньо не 

стосується сфери компетенції інших органів. 

 

10. Запобігання дискримінації 

 

У проєкті рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету Кременчуцького 

району Градизькій селищній територіальній громаді” відсутні положення, які 

містять ознаки дискримінації. 
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11. Запобігання корупції 

 

 У проєкті рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету Кременчуцького 

району Градизькій селищній територіальній громаді” відсутні правила і 

процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 

 

12. Прогноз результатів 

 

     Проєкт рішення восьмої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету Кременчуцького 

району Градизькій селищній територіальній громаді” є виконанням Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 62  розділу Y 

Перехідних та прикінцевих положень Закону України „Про місцеве 

самоврядування” (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1009-IX від 

17.11.2020 „Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 

районних державних адміністрацій”). 

 

 

Начальник фінансового відділу  

Кременчуцької районної  

державної адміністрації             Ольга БОНДАРЕНКО 


