
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про дозвіл на списання витрат по об’єкту незавершеного будівництва, що 

ліквідується 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, пунктом 20 частини 1 статті 

43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку 

списання витрат по об’єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, 

затвердженого наказом Міністерства статистики України, Міністерства економіки 

України, Міністерства фінансів України, Державного комітету містобудування 

України від 28 вересня 1995 року № 243/150/156/195, враховуючи акт про припинення 

будівництва комунального підприємства «Обласний заклад з надання психіатричної 

допомоги Полтавської обласної ради» (замовник), звіт з оцінки майна незавершеного 

будівництва «Спортивний майданчик зі штучним покриттям за адресою: місто 

Полтава, вул. Медична, 1, з метою підвищення економічної ефективності 

використання майна, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Дозволити комунальному підприємству «Обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги Полтавської обласної ради»: 

1.1. Ліквідувати об’єкт незавершеного будівництва «Спортивний майданчик зі 

штучним покриттям за адресою: місто Полтава, вулиця Медична, 1». 

1.2. Списати з балансу витрати за виконані робити по об’єкту незавершеного 

будівництва «Спортивний майданчик зі штучним покриттям за адресою: місто 

Полтава, вулиця Медична, 1» в сумі 1 117 774,85 грн. (один мільйон сто сімнадцять 

тисяч сімсот сімдесяти чотири гривні 85 копійок) відповідно до вимог ведення 

бухгалтерського обліку і звітності. 
 

2. Створити робочу комісію по проведенню ліквідації об'єкта незавершеного 

будівництва «Спортивний майданчик зі штучним покриттям за адресою: місто 

Полтава, вулиця Медична, 1» та списанню витрат у складі згідно з додатком, що 

додається на 1 аркуші. 

 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент охорони 

здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації (обласної державної 

адміністрації), контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення; з питань бюджету та 

управління майном. 

 

 

Голова обласної ради      Олександр БІЛЕНЬКИЙ 
 



Додаток  

до рішення  

сесії обласної ради 

восьмого скликання 

22.12.2022 № 

 

СКЛАД 
робочої комісії по проведенню ліквідації об'єкта незавершеного 

будівництва «Спортивний майданчик зі штучним покриттям за адресою: 
місто Полтава, вулиця Медична, 1» та списанню витрат 

 

Голова комісії: 

 

Погорілко Олег Володимирович Головний лікар комунального 

підприємства «Обласний заклад з 

надання психіатричної допомоги 

Полтавської обласної ради» 

 

Члени комісії: 

 

Топал Наталія Дмитрівна  Директор комунальної установи 

«Підприємство із інженерного 

супроводження закладів охорони 

здоров’я» Полтавської обласної ради  

Волошин Віктор Анатолійович  Заступник головного лікаря 

комунального підприємства 

«Обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги Полтавської 

обласної ради»  

Шиндер Людмила Григорівна  Головний бухгалтер комунального 

підприємства «Обласний заклад з 

надання психіатричної допомоги 

Полтавської обласної ради»  

Карпенко Олександр Іванович  Юрисконсульт комунального 

підприємства «Обласний заклад з 

надання психіатричної допомоги 

Полтавської обласної ради» 

Сугак Наталія Вікторівна Головний спеціаліст відділу 

управління персоналом та медичними 

кадрами управління лікувально-

профілактичної допомоги населенню 

та медичних кадрів Департаменту  

охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації 

 

Директор Департаменту  

охорони здоров’я  

Полтавської обласної  

військової адміністрації Віктор ЛИСАК 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про дозвіл на списання витрат по об’єкту 

незавершеного будівництва, що ліквідується» 
 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент охорони здоров’я Полтавської 

обласної військової адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: підвищення економічної ефективності використання майна. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено за ініціативи Департаменту охорони 

здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

Списання витрат по об’єкту незавершеного будівництва дасть змогу 

ефективно використати комунальне майно. Будівництво об’єкту відбувалося 

у 2018 – 2019 роках. Об’єкт не був уведений в експлуатацію, частина 

необхідних елементів не збудовано, а вже збудовані елементи будівельних 

конструкцій набули фізичного зносу природного і антропогенного характеру. 

Подальше будівництво є економічно недоцільним. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення пропонується дозволити комунальному підприємству 

«Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної 

ради» ліквідувати об’єкт незавершеного будівництва «Спортивний 

майданчик зі штучним покриттям за адресою: місто Полтава, вулиця 

Медична, 1».  

 

4. Правові аспекти 

 

- Конституція України; 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- наказ Міністерства статистики України, Міністерства економіки 

України, Міністерства фінансів України, Державного комітету 

містобудування України від 28 вересня 1995 року № 243/150/156/195. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація рішення не потребує додаткових фінансових вкладень.  
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує письмового погодження заінтересованих 

осіб/органів/сторін. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних 

з корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Реалізація цього рішення дозволить підвищити ефективність 

використати майна. 

 

 

 

Директор Департаменту охорони 

здоров’я Полтавської обласної  

військової адміністрації Віктор ЛИСАК 

 


