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КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дев’ята позачергова сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

 

від “   ”               2021 р. 

       м. Кременчук 

 

Про списання дебіторської 

заборгованості районного 

бюджету Кременчуцького району 

16310200000 

(код бюджету) 
 

Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб-вкладників та інших 

кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна» зі 

змінами та доповненнями, Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 

02.09.2014 року № 879, листа Національного банку України від 16.04.2009 року 

№ 44-012/4506 «Про виключення банку «Україна» з Державного реєстру 

банків» та, зважаючи на те, що процедура ліквідації Акціонерного комерційного 

агропромислового банку «Україна (код ЄДРПОУ 00039025) відповідно до 

Закону України «Про продовження процедури ліквідації Акціонерного 

комерційного агропромислового банку «Україна» закінчилась 01 січня 2009 

року:                                                                                                                                                                                                                                                                            

           районна рада вирішила: 

 

1. Списати з балансу районного бюджету Кременчуцького району  

безнадійну дебіторську заборгованість в сумі 399 079 грн. 81 коп. (триста 

дев'яносто дев'ять тисяч сімдесят дев'ять гривень 81 коп.), в тому числі за 

загальним фондом — 369 950 грн. 81 коп. (триста шістдесят дев'ять тисяч 

дев'ятсот п'ятдесят гривень 81 коп.) та спеціальним фондом — 29 129 грн. 

(двадцять дев'ять тисяч сто двадцять дев’ять гривень 00 коп.) у зв’язку з тим, 

що  строк позовної давності минув  та відсутністю ліквідатора банку «Україна». 

 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансовий відділ 

Кременчуцької районної державної адміністрації (Тетяну ВОРОНУ), контроль 

за  його  виконанням  –  на  постійну  комісію  Кременчуцької  районної  ради з  
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питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та 

інвестиційної діяльності. 

 

 

     Голова 

районної ради               Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

Виконувач обов’язків начальника 

фінансового відділу Кременчуцької  

районної державної адміністрації       Тетяна ВОРОНА 

      

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради         Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради                                   Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

Заступник голови   

Кременчуцької районної ради                                   Іван ІПАТЕНКО 

 

Керуючий справами 

Кременчуцької районної ради                                   Володимир САВЧЕНКО 

 

Начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради         Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

Начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради         Світлана ГРИНЬ 

 

Голова Кременчуцької 

районної державної адміністрації         Олег ЛЄДНІК 

 

Керівник апарату Кременчуцької  

районної державної адміністрації         Таміла САМБУР 

 

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 списання дебіторської 

заборгованості районного бюджету Кременчуцького району” 

 

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”, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про врегулювання 

заборгованості за вкладами фізичних осіб-вкладників та інших кредиторів 

Акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна» зі змінами та 

доповненнями, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань 

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 

879, листа Національного банку України від 16.04.2009 року № 44-012/4506 

«Про виключення банку «Україна» з Державного реєстру банків» та, зважаючи 

на те, що процедура ліквідації Акціонерного комерційного агропромислового 

банку «Україна (код ЄДРПОУ 00039025) відповідно до Закону України «Про 

продовження процедури ліквідації Акціонерного комерційного 

агропромислового банку «Україна» закінчилась 01 січня 2009 року на розгляд 

чергової сесії районної ради виноситься питання про списання дебіторської 

заборгованості у зв’язку із закінченням строку позовної давності та відсутністю 

ліквідатора Акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна».  

 

1. Підстава розроблення проєкту акта 

 

 Проєкт рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

списання дебіторської заборгованості районного бюджету Кременчуцького 

району” розроблено на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про врегулювання 

заборгованості за вкладами фізичних осіб-вкладників та інших кредиторів 

Акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна» зі змінами та 

доповненнями.                                                 

 

2. Обгрунтування необхідності прийняття акта 

 

 Прийняття проєкту рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого 

скликання “Про списання дебіторської заборгованості районного бюджету 

Кременчуцького району” зумовлюється дотриманням  встановлених вимог 

законодавства. 

  

3. Суть проєкту акта 

 

 Проєкт рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

списання дебіторської заборгованості районного бюджету Кременчуцького 

району” підготовлено з метою виконання діючого законодавства. 
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4. Правові аспекти 

 

 У даній сфері правового регулювання діють: 

-  Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”; 

-  Закон України «Про врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб-

вкладників та інших кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового 

банку «Україна» зі змінами та доповненнями; 

− Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань затвердженого 

Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879; 

 

− лист Національного банку України від 16.04.2009 року № 44-012/4506 «Про 

виключення банку «Україна» з Державного реєстру банків»; 

 

− Закон України «Про продовження процедури ліквідації Акціонерного 

комерційного агропромислового банку «Україна». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття проєкту рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого 

скликання “Про списання дебіторської заборгованості районного бюджету 

Кременчуцького району” дозволяє списати з балансу дебіторську 

заборгованість у зв’язку із закінченням строку позовної давності та відсутністю 

ліквідатора Акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна».  

 

 6. Прогноз впливу 

 

  Прийняття проєкту рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого 

скликання “Про списання дебіторської заборгованості районного бюджету 

Кременчуцького району” враховує потреби вирішення важливих питань. 

 

7. Позиція заінтересованих сторін 

 

 Проєкт рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

списання дебіторської заборгованості районного бюджету Кременчуцького 

району” не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами. 

 

8. Громадське обговорення 

 

 Проєкт рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

списання дебіторської заборгованості районного бюджету Кременчуцького 

району” буде оприлюднено на офіційному сайті районної ради. 
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9. Позиція заінтересованих органів 

 

 Проєкт рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

списання дебіторської заборгованості районного бюджету Кременчуцького 

району” безпосередньо не стосується сфери компетенції інших органів. 

 

10. Запобігання дискримінації 

 

 У проєкті рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

списання дебіторської заборгованості районного бюджету Кременчуцького 

району ” відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

 

11. Запобігання корупції 

 

   У проєкті рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

списання дебіторської заборгованості районного бюджету Кременчуцького 

району” відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення 

корупційних правопорушень. 

 

12. Прогноз результатів 

 

 Проєкт рішення дев’ятої сесії районної ради восьмого скликання “Про 

списання дебіторської заборгованості районного бюджету Кременчуцького 

району” сприятиме списанню безнадійної дебіторської заборгованності 

ліквідованого Акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна». 

 

 

Виконувач обов’язків начальника 

фінансового відділу Кременчуцької  


