file_0.doc


�









thumbnail_0.emf

thumbnail_1.bin



БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
                                 2021  року
Борислав
                      №

Про надання дозволу на списання безнадійної 
дебіторської та кредиторської заборгованості

      
   Відповідно до ст.257 Цивільного кодексу України,  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879, керуючись ст.25, ст.60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  згідно розпорядження міського голови від 24.03.2021 року №69-р та беручи до уваги клопотання начальника управління житлово-комунального та енергозбереження від 24.11.2021 р. № 01-10/427, лист Комунального некомерційного підприємства «Центр екології, туризму та сталого розвитку» від 19.11.2021 р. № 206 і  враховуючи Аналіз фінансово-господарської діяльності за 2018-2020 роки Комунального підприємства «Надра Борислава» (Комунальне некомерційне підприємство «Центр екології, туризму та сталого розвитку») розрахунків з дебіторами і кредиторами, міська рада   
 
ВИРІШИЛА:

1. Дозволити списати з балансу Комунального некомерційного підприємства «Центр екології, туризму та сталого розвитку», у встановленому законодавством порядку суми простроченої дебіторської заборгованості  за товари, роботи і послуги строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною для погашення в сумі – 188400,00 грн. (Сто вісімдесят вісім тисяч чотириста грн. 00 коп.).

2. Дозволити списати з балансу Комунального некомерційного підприємства «Центр екології, туризму та сталого розвитку», прострочену кредиторську заборгованість за товари, роботи і послуги, строк позовної давності якої минув на суму – 122400,00 грн. (Сто двадцять дві тисячі чотириста грн. 00 коп.).

3. Директору Комунального некомерційного підприємства «Центр екології, туризму та сталого розвитку» (Цайтлеру Мирону) провести списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості та відобразити у відповідних регістрах бухгалтерського обліку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  (Зелінський Руслан).


Міський голова						 		Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Додаток 1
до рішення міської ради 
від               2021 р. №         


Перелік дебіторської заборгованості,  яка підлягає списанню, що обліковується в Комунальному некомерційному підприємстві «Центр екології, туризму та сталого розвитку»

№ п/п

Найменування

За які види послуг виникла заборгованість
Сума, (грн.)
1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Не встановлена
55854,00
2
ТзОВ «Ком-Еко Борислав»
Послуги  по охороні сміттєзвалища

26446,00
3
Інша поточна дебіторська заборгованість 

Не встановлена
106100,00


ВСЬОГО :

188400,00



Всього підлягає списанню на суму 188400,00 грн. (сто вісімдесят вісім тисяч чотириста  грн. 00 коп.)




Секретар міської ради                                                                               Юрій ХИМИН











	








 Додаток 2
до рішення міської ради 
від               2021 р. №         .
        
Перелік кредиторської заборгованості,  яка підлягає списанню, що обліковується в Комунальному некомерційному підприємстві «Центр екології, туризму та сталого розвитку»
№ п/п

Найменування
За які види послуг виникла заборгованість
Сума, (грн.)
1
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Не встановлена
122400,00


ВСЬОГО :

122400,00




	Всього підлягає списанню на суму 122400,00 грн. (сто двадцять дві тисячі чотириста  грн. 00 коп.)






Секретар міської ради                                                                               Юрій ХИМИН







