БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про списaннJ[ дебіторської заборгованості,
CТP~K ~озовно! давності якої минув,
ПО ВІДДШУ капІТального будівництва

Броварської міської ради

РозгJIJlИ}'ВПІИ ЛИСТ відділу капітального будівництва Броварської
міської ради від 15.11.2007
N!!778, відповідно п.ll.5 ,,Інструкції з
інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу
бюджетних установ";
керуючись ст. 25 Закону Украіни «Про місцеве
саМоврядувaннJI в Украіні», враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінан~ів

та цін, Броварська міська рада

вирішила:

1. Списати дебіторську заборгованість, термін позовної давності пої
минув ПО відділу капітального будівництва станом на 01.10.2007 по
КФК і50101 в сумі 20500,00 грн. (ДВaДЦJIТЬ тисяч п'ятсот гривень ОО
коп.), згідно з додатком.
.
оо
2. Відділу капітального будів~а прове~ ~~сання д~бlТОРСЬКОI
заборгованості, термін ПОЗОВНОІ давНОСТІ ПОІ минув, ЗNДНО з
ЧИННИМ законодавствоМ.

3.

KompoJIЬ за виконaвИJIМ цього рішеН8JI покласти ва заступника

•.

міського голови Руденка В.В.
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Секретар міськаТ ради
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ПодaииJl:

Начальник відділу
капітального будівництва

М.М.ЖдановсьКИіі

Погоджено:

Заступник міСЬКОГО

В.В.Руденко

голови

Начальник фінансового
ynpавлiввJI

А.М.Зеленська

.

Виконуюча обов'язки

начальника юридичного відділу головний спеціаліст

Виконуюча обов'язки

Т.М. Чепіга

,1/
Л.М.Шило
r 'fA}.LU-l~

начальника загального відділу - }ІІ. А 11.
roповний спеціапіст
..

Голова комісії з питань

соціально-економічного
та культурного розвитку,

бюджету, фінансів та цін

001138

А.В. Булка

Додаток

До рішення Броварської
міської радИ
від ,/,9, ('І. r:la'J;J.

Н!!

.J"Y-oZ9- 04""

Дебіторська заборгованість, термін позовної давності якої МИНУВ, по відділу
капіТaJlЬНОГО будівництва станом на О 1.11.2007 по КФК 1501 О 1

N!
зlп

Назва
організації

Джерело

Дата

фінансуван

ОJlшrкнеll

ня

ня

Остання
оплата

1

ПП ссВега-М»

Кошти
інвесторів

15.09.04р.,
зг.ДQг.Nе14

від
16.06.04р.

Назва об'єкта
будіВНlщтва

Сума, грН ..

«Будіоництво
жrrnого будинку по

оул. Кирпоноса,

7-

А. ІІІ-я черга»

ВСЬОГО:

20500,00

ВСЬОГО: Двадцять тисяч п'ятсо,!, гривень ОО коп.

Секретар місько1 ради

20500,00

І.В. Сапожко

Подання:
Начальник відділу

М.М .ЖдаНОВСЬКllfi

капітального будівництва

Погоджено:
Заступник

міського голови

(
В.В.Руденко

Додаток

До ріmеНИJf Броварської
міської ради

від
НІ

J U.

1'~ ,/а)1?

ffl,,-,l9-

О!Г

Дебіторська заборгованість, термін позовної давності пої минув, ПО відділу
капітального будівиицтва станом ва 01.11.2007 по КФК 150101

1і

З/П

Назва
орraнiзaцiі

Джерело
фівавсував

ВИВИ1СВев

ВJI

ВJI

Дата

OC'1'ВRНR
омата

1

ІПІ ccBera-М»)

Кошти
інвесторів

lS.09.04p.,
зг.дorJ614
від

•

Назва об'єкта

СУМІ, rpB••

будіввицтва

ссБудіввицтво
хашоro будивку по
вуп. І<ирПОIІОса,

7-

20500,00

А. Ш-J( черnu)

16.06.04р.

ВСЬОГО:

20500,00

•.
ВСЬОГО: двадцать тисяч П'JlТCQТ rpивев:ь ОО коп.

Секретар міська' ради

І.В. Сапожко

•.

Подання:

Начальник відділу
капітального будівництва

М.М.ЖдановсьkИii

Погоджено:
Заступник

міського голови

В.В.Руденко

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГо БУДІВНИЦТВА
07400., М. БроваРІІ. КltiBCI.Koi області. в)'л. ЛаJ}'ІІовоі. З-а
тел. 5-_1-37
КОД 22202690

В.О. міського голови
заступнику міського голови

Андрєєву В.О.
Про розгляд питання на сесії

Броварської міської ради

J.

IJ -І/.

01

ШаНОВНllЙ ВаСИЛIО ОлексаНДРОВІІЧУ!

Згідно Порядку списання заборгованості, строк позовної давності якої
минув, затвердженого наказом Державного казначейства України від

08.05.01р. за Н!!73 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

29.05.01 р. Н!!458/5649,

необхідно списати дебіторську заборгованість відділу

капітального будівицтва:

1. В сумі 20500,00 rpH. (двадцять тисяч п'ятсот гривень ОО копійок)- ПП
«Вега-М» по об'єкту: «Будівництво жилого будинку за адресою
Кирпоноса, 7-А. ІІІ-я черга»

Прошу розглянути на сесії Броварської міської ради питання:

"Про списання дебіторської заборговаllOсті, строк позовної даВllості

ЯКої МІІНУВ, по об'ЄIСТ8Х відділу капітального будіВllllцтва Броварської
Міської раДІІ"

3 nOBarolO

Начальник відділу

ЗОРІ! г І

5'32-49·

ЖдаНОВСЬКIІЙ М.М.

