
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про списання витрат об’єктів 
незавершеного будівництва  
та проектно-кошторисної документації  

 
Відповідно до статей 26, 29, 31, 40, 52, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», наказу Міністерства статистики України, Міністерства 
економіки України, Міністерства фінансів України, Держкоммістобудування України від 
28 вересня 1995 року № 243/150/156/195 «Про затвердження Порядку списання витрат по 
об’єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються», враховуючи довідку від 13.09.2021 
Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області щодо обстеження 
об’єктів незавершеного будівництва, які обліковуються на балансі управління житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради, 
лист Олександрійського управління по експлуатації газового господарства 
ВАТ «Кіровоградгаз» від 26.11.2021 № 23-01/1539 щодо прийняття в експлуатацію об’єктів 
індивідуального газового опалення, у зв’язку з невідповідністю сучасним нормативним 
документам та моральною застарілістю проектно-кошторисної документації, яка знаходиться 
на балансі управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради, та з метою зменшення обсягів незавершеного будівництва 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:  

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Списати з балансу управління житлово-комунального господарства, архітектури та 

містобудування Олександрійської міської ради витрати в сумі 181 713,25 грн на введені в 
експлуатацію об’єкти будівництва з улаштування індивідуального опалення згідно з 
додатком 1. 

2) Списати з балансу управління житлово-комунального господарства, архітектури та 
містобудування Олександрійської міської ради витрати згідно з актом про припинення 
проектно-вишукувальних робіт по нездійсненому будівництву у зв’язку з невідповідністю 
сучасним нормативним документам та моральною застарілістю проектно-кошторисної 
документації в сумі 1 590 687,97 грн згідно з додатком 2.  

3) Контроль за виконанням рішення покласти на  постійні комісії міської ради з питань 
комунальної власності, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
будівництва та раціонального використання природних ресурсів, з питань економічної і 
інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Гугленка Ю.О.  
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2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 

 
 
 

Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


