УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №26
3 сесія 7 скликання

17 грудня 2015 року

Про надання дозволу управлінню праці
та соціального захисту населення Іллінецької
райдержадміністрації на списання кредиторської
заборгованості строк позовної давності якої минув
Розглянувши звернення начальника управління праці та соціального
захисту
населення
Іллінецької
районної
державної
адміністрації
Бурдельної Л.П. від 15.12.2015 р. № 3100/05
щодо надання дозволу на
списання кредиторської заборгованості строк позовної давності якої минув,
відповідно до п. 4.4.Наказу Міністерства фінансів України від 02.04.2014р.
№372 «Про Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань
бюджетних установ», враховуючи рекомендацію постійної комісії районної
ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та
підприємництва від 15.12.2015 року та керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Іллінецька районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації дозвіл на списання кредиторської заборгованості у сумі
30,26 грн. строк позовної давності якої минув по таких КФК:
- КФК 090201 ” Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", (3551-12) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам
нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами
внаслідок репресій або є пенсіонерами, на комунальні послуги .
Кредитор Іллінецьке ПБМП- в сумі 27грн. 65коп. Заборгованість виникла
у серпні 2012 року «ДП Нафтогазмережі» в сумі 0 грн. 26 коп. Заборгованість
виникла у березні 2010року:
- КФК 090204 "Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної
охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам

2
служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової
міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та
ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років
військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з
числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної
охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з
військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли)
або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали
інвалідами при проходженні служби, на житлово-комунальні послуги";
Кредитор ДП «Нафтогазмережі» в сумі 0 грн. 58 коп. Заборгованість
виникла у березні 2010року:
- КФК 090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час
опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, на житлово-комунальні послуги
Кредитор ДП «Нафтогазмережі» в сумі 0 грн. 43 коп. Заборгованість
виникла у березні 2010року:
- КФК 090210 "Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин,
передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист
рослин"(180-14) громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77
Основ законодавства про охорону здоров'я (2801-12) частиною п’ятою статті 29
Закону України "Про культуру", (2778-17)частиною другою статті 30 Закону
України "Про бібліотеки та бібліотечну справу"(32/95-ВР), абзацом першим
частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"(1060-12), на
безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням";
Кредитор ДП «Нафтогазмережі» в сумі 0 грн. 51 коп. Заборгованість
виникла у березні 2010 року:
- КФК 090215 "Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного
типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє
або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше
року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено
опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги";

3
Кредитор ДП «Нафтогазмережі» в сумі 0 грн. 73 коп. Заборгованість
виникла у березні 2010року:
- КФК 090405« Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг»
Кредитор ДП «Нафтогазмережі» в сумі 0 грн. 10 коп. Заборгованість
виникла у березні 2010року
2. Начальнику управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації Бурдельній Л.П. здійснити заходи щодо списання
кредиторської заборгованості зазначеної в п.1 цього рішення у сумі 30,26 грн.
строк позовної давності якої минув згідно з чинним законодавством.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку району та підприємництва (Мороз П.А.)

Голова районної ради

С.Загороднюк

