
  
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

( восьма сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

16565000000 
(код бюджету) 

 

10 червня 2021 року                   
 

Про списання дебіторської 

заборгованості 

  

 Відповідно до Бюджетного кодексу України,  ст. 257 Цивільного кодексу 

України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року №879, Порядку 

бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку 

бюджетних установ, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 

02.04.2014 року № 372, 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,  

міська рада вирішила: 

 

1. Списати,  передану до бюджету Лубенської міської територіальної 

громади,  дебіторську заборгованість у зв’язку із закінченням строку позовної 

давності та відсутністю ліквідатора  Акціонерного комерційного 

агропромислового банку «Україна» згідно з додатком (додається). 

2.  Організацію виконання цього рішення покласти на Фінансове 

управління виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (начальник Романенко Т.О.). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську  комісію з питань планування бюджету та фінансів. 

 

         

Лубенський міський голова                                Олександр  ГРИЦАЄНКО 



                                                                                                                                                                                        Додаток 

до  рішення  Лубенської  міської   ради  

Лубенського району  від 10.06. 2021 року 

 

Перелік дебіторської заборгованості, яка підлягає списанню 

№ з/п Найменування 

банку 

Найменування 

установи, якій 

належала 

заборгованість 

Причини виникнення 

заборгованості 

Рік 

виникнення 

заборгованості 

Сума, грн. 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом 

1 АК АПБ 

«Україна» 

Виконавчий комітет 

Снітинської сільської 

ради 

Кошти, заблоковані банком 

на розрахунковому рахунку 

2001 4,46  4,46 

2 АК АПБ 

«Україна» 

Виконавчий комітет 

Хорошківської 

сільської ради 

Кошти, заблоковані банком 

на розрахунковому рахунку 

2001 28,51  28,51 

3 АК АПБ 

«Україна» 

Виконавчий комітет 

Вовчицької сільської 

ради 

Кошти, заблоковані банком 

на розрахунковому рахунку 

2001  0,48 0,48 

4 АК АПБ 

«Україна» 

Фінансовий відділ 

виконавчого комітету 

Засульської сільської 

ради 

Кошти, заблоковані банком 

на розрахунковому рахунку 

2001 111,89 63,67 175,56 

5 АК АПБ 

«Україна» 

Виконавчий комітет 

Ісковецької сільської 

ради 

Кошти, заблоковані банком 

на розрахунковому рахунку 

2001 8213,55  8213,55 

6 АК АПБ 

«Україна» 

Виконавчий комітет 

Окіпської сільської 

ради 

Кошти, заблоковані банком 

на розрахунковому рахунку 

2001 207,40  207,40 

7 АК АПБ 

«Україна» 

Виконавчий комітет 

Тишківської сільської 

ради 

Кошти, заблоковані банком 

на розрахунковому рахунку 

2001  0,01 0,01 

Всього     8565,81 64,16 8629,97 

 

Секретар міської ради                                                                                     Маргарита    КОМАРОВА 



Пояснювальна записка 

до  рішення восьмої сесії Лубенської міської ради 

 Лубенського району Полтавської області 

 восьмого скликання  від 10.06.2021 р. 

«Про  списання дебіторської заборгованості» 

 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України,  ст. 257 Цивільного кодексу 

України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань затвердженого 

Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року №879, Порядку 

бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ 

та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського 

обліку бюджетних установ, затвердженого Наказом Міністерства фінансів 

України від 02.04.2014 року № 372, 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, пропонується  списати  передану 

до бюджету Лубенської міської територіальної громади  дебіторську 

заборгованість у зв’язку із закінченням строку позовної давності та 

відсутністю ліквідатора  Акціонерного комерційного агропромислового 

банку «Україна». 

 

   

 

  

 Начальник   фінансового  управління                              Тамара РОМАНЕНКО 
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