
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №63-23/18 

 

20 червня 2018 року м. Вижниця 

Про повторне звернення депутатів 

районної ради щодо повернення 

комунальному підприємству 

«Вижницьке районне бюро 

технічної інвентаризації» 

Вижницької районної ради коштів  

 

Керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку від 28 лютого 2017 року,  

районна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

   

Прийняти повторне звернення депутатів районної ради щодо повернення 

комунальному підприємству «Вижницьке районне бюро технічної 

інвентаризації» Вижницької районної ради коштів і надіслати його Депутату 

Верховної Ради України Рибаку І.П. та Уповноваженій особі Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку АТ 

«БРОКБІЗНЕСБАНК» Міхно С.С. (звернення додається). 

 

 

 

Голова районної ради         М. Андрюк 

 



Депутату Верховної Ради України 

Рибаку І.П. 

 

Уповноваженій особі Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку 

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»  

Міхно С.С.  

 

Звернення 

депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області 

Ми депутати Вижницької районної ради Чернівецької області стурбовані 

фінансовим станом комунального підприємства «Вижницьке районне бюро технічної 

інвентаризації» Вижницької районної ради. 

Комунальне підприємство «Вижницьке районне бюро технічної інвентаризації» 

Вижницької районної ради та Публічне акціонерне товариство «Брокбізнесбанк» 13 

жовтня 2013 року та 03 січня 2014 року уклали договір про відкриття банківського 

рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування №78676 та договір 

банківського строкового вкладу «Стандарт». Згідно до умов цих договорів було відкрито 

рахунки №2600407867001, №26103078676009, №26181078676009 для здійснення обліку 

операцій із отриманими грошовими коштами відповідно до вимог законодавства 

України. 

Грошові вимоги підприємства до банку складають 21769 (двадцять одну тисячу 

сімсот шістдесят дев’ять ) гривень 66 копійок в т.ч.: 

- №26004078676001 на суму - 81,44 гривень; 

- №26103078676009 на суму 20000,00 гривень 

- №26181078676009 на суму -1688,22 гривень. 

Жителями району, а саме:  

Меленко Ілля Дмитрович - смт.Берегомет, вул. Згарська, 88;  

Семенюк Галина Дмитрівна - с.Іспас, вул.Черемошська, 11а; 

Паламарюк Іван Дмитрович – смт.Берегомет, вул. Вишнева, 7;  

Курилюк Ісай Іванович с. Банилів, вул.Д.Загула, 2  

сплачено через касу відділення №1 Чернівецького регіонального відділення АТ 

«Брокбізнесбанк» за надані КП «Вижницьке районне бюро технічної інвентаризації» 

послуги, в сумі 4314 (чотири тисячі триста чотирнадцять) гривень 10 копійок, в т. ч.: 

- Меленко Ілля Дмитрович - 107,94 гривень; 

- Семенюк Галина Дмитрівна - 834,85 гривень; 

- Паламарюк Іван Дмитрович - 1927,53 гривень; 

- Курилюк Ісай Іванович - 1443,78 гривень. 

Зазначені суми коштів від вищевказаних громадян на розрахунковий рахунок 

підприємства не поступили і являються кредиторською заборгованістю АТ 

«Брокбізнесбанк». 

У зв’язку із зменшенням замовлень по виконанню робіт з технічної інвентаризації 

об’єктів нерухомого майна на підприємстві склалася надзвичайно важка фінансова 

ситуація, що може призвести до значних боргів по виплаті заробітної плати працівникам 

та сплаті платежів до бюджетів усіх рівнів. 

Враховуючи вищенаведене, ми депутати Вижницької районної ради та громада 

району переконливо просимо Вас розглянути термінове повернення вищевказаних сум 

коштів підприємству. 

Прийнято на двадцять третій сесії 

Вижницької районної ради VIІ 

скликання  

20 червня 2018 року 

 


