
52 

 

 

 
УКРАЇНА 

КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА 
сьоме демократичне скликання 

(чотирнадцята сесія) 
 

РІШЕННЯ 
 

від 01 червня 2017 року  № 306-ХІV/17 
 м. Коломия 

 
Про  стан фінансово-господарської 

          діяльності районного комунального 
підприємства «Коломийське РКП» 

 
Заслухавши інформацію про стан фінансово-господарської діяльності 

комунального підприємства «Коломийське РКП» за період з 01.04.2016 року 
01.05.2017 року, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій, 
житлово-комунального господарства, комунальної власності та будівництва від    
18.05.2017 року, районна рада 

вирішила: 
1. Інформацію про стан фінансово-господарської діяльності районного 

комунального підприємства «Коломийське РКП» за період з 01.04.2016 року  по 
01.05.2017 року взяти до уваги (додається). 

2. З метою забезпечення сплати визначених законодавством податків КП 
«Коломийське РКП» у районний бюджет, зобов’язати керівника районного 
комунального підприємства «Коломийське РКП» (Я. Мочернюк) змінити 
місцезнаходження юридичної особи. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, 
підприємництва, інвестицій, житлово-комунального господарства, комунальної 
власності та будівництва (І. Бірчак). 

 
 

 
 

Голова районної ради                                                      Роман Дячук 
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Україна 

Коломийська районна рада 
Комунальне підприємство "Коломийське районне КП" 

78274 Івано-Франківська обл. Коломийський район 
с. Залуччя  вул. Клубна, 9  

р/р 26001060293299 у ІФФ ВАТ «ПриватБанк» м. Коломия 
МФО 336677  ЄДРПОУ 35554090 

 
  
 
Вих. № 05  від 19  квітня  2017 р. 

             
                                                                    

                                                                                   Голові  Коломийської 
                                                                                районної ради  

                                                                              п. Р. Дячуку                                                                   
     
     КП «Коломийське РКП» у 2014 році підприємством отримано 
ліцензію на «Господарська діяльність пов’язана із створенням 
об’єктів архітектури» серія АЕ № 524056 від 07.10.2014 року 
відповідно до якої і виконуються будівельні роботи. 
     В зв’язку з непроплатою замовниками коштів за виконані 
роботи, а саме Коломийською РДА – 227704 грн. за здійснення 
технічного нагляду (державні кошти) що призвело до непроплати 
податкових платежів, відчислень до пенсійного фонду та інших 
платежів, і в кінцевому результаті до блокування банківських 
рахунків  та виконавчого провадження що значно ускладнило 
фінансовий стан підприємства. . 
   У звітному періоді спільно із сільськими та селищними радами 
Виконувалися роботи по виготовленню проектно-кошторисної 
документації, та ремонтно-будівельні роботи . 

1.         Капітальний ремонт пам’ятника Т.Г.Шевченку в с. 
Нижній Вербіж – 107948,00 грн. 

2.         Капітальний ремонт приміщення ФАП с. Назірна по вул.. 
Шевченка  - 228558 грн.00 коп. 

3.          Облаштування основи під спортивний майданчик с. 
Сідлище – 45374 грн. 
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4.           Відновлення будівлі сільського клубу після стихії ( буревій 
25.06.2016 р.)в с. Молодилів -8950 грн. 

5.          Капітальний ремонт Амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини селища Отинія,  -92300,00 грн. 

6.          Капітальний ремонт приміщення Дебеслацівської 
сільської ради в с. Дебеславці   -10060,00 грн. 

7.          Капітальний ремонт в приміщенні сільської ради с. 
Товмачик -10550,00 грн. 

8.          Капітальний ремонт комунальних доріг в с. Іванівці, 
Товмачик, Раківчик - 48491,00 грн.  

9.          Капітальний ремонт приміщення будівлі спортивного 
залу, який знаходиться у приміщенні будинку культури с. Турка 
по вул.. Січових Стрільців 1 б  - 98000,00 грн, 

10. Капітальний ремонт народного дому по вул.. Січових 
Стрільців 40 в с. Мишин -44977,00 грн. 

11. Поточний ремонт коридору та сходової клітини  в 
приміщенні сільської ради с. Підгайчики  - 67829,00 грн. 

12. Капітальний ремонт елементів даху будівлі сільської ради 
на вул. Українська ,65 в с.Черемхів,- 31307,00 грн. 

13. « Розчистка та регулювання русла р. Прут для боротьби з 
шкідливою дією вод біля с. Товмачик Коломийського району» -
87000,00 грн. 
 

  -    При роботах по капітальних ремонтах комунальних  
доріг був задіяний бульдозер на базі МТЗ 82 районного комунального 
підприємства.                                                                         
 
 - Брали участь у підготовці документів по вибору земельних ділянок 
під будівництво комплексу по переробці твердих побутових відходів. 
  
 - Приймали  участь у відновленні військової частини  по вул.. 
Моцарта м. Коломия. 
 
 -  Отримали: 
-  Золото рейтингу серед підприємств України за результатами 
загальнодержавного статистичного рейтингування за номінацією 
«Інвестиційна привабливість» КВЕД 41 –Будівництво будівель серед 
малих підприємств за 2015 рік. 
 
-  Золото рейтингу серед суб’єктів господарювання України за 
показниками « Коефіцієнт обертаємості активів»  
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-  Золото рейтингу серед суб’єктів господарювання  Івано-
Франківської обл.. за показником « Чистий дохід від реалізації 
продукцій, товарів, робіт, послуг» за  2016 р. 
 
За 2016 рік проплачено - 
а) Пеня пенсійного фонду – 8000,00 грн. 
б) Виготовлення проектно-кошторисної документації -            
18000,00 грн. 
в) ОВНС              - 30000,00 грн. 
г) Погашено зарплати за минулі періоди – 21000,00 грн. 
д) Ремонт військової  частини по вул. Моцарта м. Коломия – 
10150,00 грн. 
е) Технічний нагляд по об’єкту « Розчистка та регулювання русла р. 
Прут для боротьби з шкідливою дією вод біля с. Товмачик 
Коломийського району»             - 1675,00 грн. 
є) Виконані але не проплачені роботи по об’єкту         Капітальний 
ремонт Амбулаторії загальної практики сімейної медицини селища 
Отинія – 21200,00 грн. 
   За звітний період до державного та місцевого бюджету, а також 
пенсійного фонду та інших загальнообов’язкових платежів сплачено 
318891,00  грн 
   Завдяки сприянню депутатського корпусу Коломийської районної 
ради та керівництву Коломийської РДА у звітному періоді робота 
підприємства стабілізується, і на майбутнє надіємось на плідну 
співпрацю.. 
 
 
 
       
 
 
Директор КП « Коломийське РКП»                              Мочернюк Я.В. 
 

 

 

 

 


