
Протокол №2
засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат

17.11.2021р. м, Коломия

ГОЛОВУВАЛА: Михайлишин J1.I. -  перший заступник голови 
райдержадміністрації, заступник голови робочої групи.

СЕКРЕТАР: Мотрук Н.В. -  провідний спеціаліст відділу економічного 
та агропромислового розвитку управління соціально-економічного розвитку 
райдержадміністрації.

ПРИСУТНІ: Галькович О.А., Галькович У.В., Гранда О.М., Данилюк
О.М., Данігевич Н.В., Заєць І.С., Мацьків М.Д., Симчич О.І., Слефанюк Л.В., 
Тутецький М.І., Яремчук І.М. - члени тимчасової комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат.

ВІДСУТНІ: Коржеі іко Н.С., Легуняк Р.В., - члени тимчасової комісії з 
питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

ЗАПРОШЕНІ: Остапа В.М. - директор ТДВ «Коломийське 
автотранспортне підприємство», Поник Т.І. - директор ПП «Модультранс», 
Зінько Ю.Р. - директор КГІ «Коломиятеплосервіс».

Порядок денний:
1. Про стан погашення заборгованості із заробітної плати на 

підприємствах, в установах і організаціях, які розташовані на території 
району.

СЛУХАЛИ: Мотрук Н.В. -  провідного спеціаліста відділу 
економічного та агропромислового розвитку управління соціально- 
економічного розвитку райдержадміністрації, яка проінформувала присутніх, 
що за інформацією Головного управління статистики в Івано-Франківській 
області, 3 (три) суб’єкти господарської діяльності (ТДВ «Коломийське 
автотранспортне підприємство, ПП «Модультранс», КГІ 
«Коломиятеплосервіс») станом на 15.11.2021 року мають заборгованість зі 
заробітної плати.

ВИСТУПИЛА: Михайлишин Л.І.

Заслухали:
Остапу В.М., який пояснив, що заборгованість із виплати заробітної 

плати виникла в зв’язку із встановленням із 30 жовтня 2021 року «червоного 
рівня» епідемічної небезпеки поширення COVID-19, внаслідок чого значно 
зменшився гіасажироіютік людей на всіх регулярних пасажирських



перевезеннях, що відобразилося на рівні доходів підприємства. 
Заборгованість планується погасити за рахунок надходження коштів від 
пасажирських перевезень.

Йоника Т.І. який надав пояснення, що заборгованість по заробітній 
платі в сумі 16,2 тис.грн. виникла у зв’язку з дією на території України 
карантинних заходів у 2021 році та внаслідок погіршення фінансового стану 
підприємства. Дана заборгованість складається з невиплаченої зарплати за 
вересень 2021 року двом працівникам та планується погасити до 01.12.2021р.

Зінька Ю.Р., який пояснив, що заборгованість по заробітній платі 
виникла через несвоєчасну оплату споживачами за відпущену теплову 
енергію. Станом на 16.11.2021 р. заборгованість із заробітної плати погашена 
в повному обсязі.

ВИРІШИЛИ:
1. Управлінню соціально-економічного розвитку райдержадміністрації:
1.1) Забезпечити опрацювання інформацій, отриманих від головного 

управління ДПС в Івано-Франківській області та головного управління 
статистики в Івано-Франківській області;

1.2) За результатами аналізу інформації щодо боржників по виплаті 
заробітної плати продовжувати запрошувати керівників підприємств, 
організацій і установ всіх форм власності та заслуховувати причини 
виникнення заборгованості.

Перший заступник голови 
райдержадміністрації Любов МИХАЙЛИШИН

Відповідальний секретар комісії Надія Мотрук


