ПРОТОКОЛ  № 1
засідання тимчасової депутатської комісії по вивченню стану справ 
в КП ВСЖКГ «Волівчик» створеної рішенням сесії від 02 листопада 2011 р. № 222. 
07 листопада 2011 року                                                                                            смт. Воловець
На засіданні присутні депутати, члени комісії:
1.	Сличко Іван Васильович – депутат селищної ради; 
2.	Гвоздак Василь Васильович – депутат селищної ради;
3.	Воронич Дмитро Васильович – депутат селищної ради;
4.	Попелич Михайло Андрійович – депутат селищної ради;
Та запрошені за згодою, з правом голосу, члени комісії:
5.	Басюк Микола Володимирович – спеціаліст селищної ради;
6.	Грига Сергій Васильович – спеціаліст селищної ради;
7.	Мадяр Марія Андріївна – представник податкової інспекції;
8.	Дзьобак Оксана Іванівна – представник управління Пенсійного фонду.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.	Обрання голови тимчасової депутатської комісії.
2.	Обрання секретаря тимчасової депутатської комісії.
3.	Визначення варіанту виходу з ситуації, що склалася з податковою заборгованістю КП ВСЖКГ «Волівчик».
4.	Визначення напрямків подальшої роботи комісії.
5.	Визначення дати чергового засідання комісії.

1. З питання виборів голови тимчасової депутатської комісії:
СЛУХАЛИ:
Грига Сергія Васильовича, який запропонував обрати головою тимчасової депутатської комісії – Сличко Івана Васильовича. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Обрати головою головою тимчасової депутатської комісії – Сличко Івана Васильовича. 

2. З питання виборів секретаря тимчасової депутатської комісії:
СЛУХАЛИ:
Гвоздак Василя Васильовича, який запропонував обрати секретарем тимчасової депутатської комісії – Грига Сергія Васильовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Обрати секретарем тимчасової депутатської комісії – Грига Сергія Васильовича.

3. З питання визначення варіанту виходу з ситуації, що склалася з КП ВСЖКГ «Волівчик»:
СЛУХАЛИ:
Сличка Івана Васильовича, голову тимчасової депутатської комісії, який зачитав лист-звернення податкової інспекції від 12.10.2011 р. № 1050. 
ВИСТУПИЛИ:
Басюк Микола Володимирович, який запропонував варіантом виходу з ситуації по податковій заборгованості, затвердження плану досудової санації КП ВСЖКГ «Волівчик», обґрунтовуючи тим, що таким чином буде виграно час для підготовки умов створення іншого підприємства.
Мадяр Марія Андріївна, яка запропонувала виділити кошти для погашення податкового боргу КП ВСЖКГ «Волівчик» з місцевого бюджету.
Дзьобак Оксана Іванівна, яка запропонувала варіантом виходу з ситуації ситуації по податковій заборгованості, порушення справи про банкрутство КП ВСЖКГ «Волівчик», обґрунтовуючи тим, що таким чином припиниться нарахування штрафних санкцій на існуючий борг.
Воронич Дмитро Васильович, який підтримав пропозицію Дзьобак Оксани Іванівни, обґрунтовуючи тим, що в ситуації, що склалася, іншого виходу не існує, оскільки розміру місцевого бюджету не вистачить для застосування інших варіантів.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Вивчивши законодавчу базу, стосовно виходу з ситуації, що склалася в КП ВСЖКГ «Волівчик», заслухавши пропозиції та доводи членів комісії, враховуючи поради і доводи спеціалістів податкової інспекції та управління пенсійного фонду, комісія прийшла до висновку – рекомендувати сесії селищної ради дати згоду на порушення податковою інспекцією справи про банкрутство КП ВСЖКГ «Волівчик» у порядку визначеному Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
 
4. З питання визначення напрямків подальшої роботи комісії:
СЛУХАЛИ:
Грига Сергія Васильовича, який сказав про необхідність продовження роботи комісії в напрямі вивчення стану справ у КП ВСЖКГ «Волівчик» і напрацювання заходів по створенню сприятливих умов для роботи підприємства в період процедури банкрутства та на подальший період.
ВИСТУПИЛИ:
Попелич Михайло Андрійович, який підтримав пропозицію і запропонував підготувати пакет документів, необхідних для подальшої роботи комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Пропонувати сесії селищної ради продовжити роботу комісії для напрацювання заходів по створенню сприятливих умов для роботи підприємства в період процедури банкрутства та на подальший період.
 
5. Визначення дати чергового засідання комісії:
СЛУХАЛИ :
Сличко Івана Васильовича, який запропонував наступне засідання тимчасової комісії провести 16 листопада 2011 року о 14.00 годині.
ВИСТУПИЛИ:
Гвоздак Василь Васильович, який підтримав пропозицію. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Наступне засідання тимчасової комісії провести 16 листопада 2011 р. о 14.00 годині.
 

Голова комісії                                                                           І.В. Сличко

Секретар комісії                                                                        С.В. Грига

Члени комісії:                                                                       В.В. Гвоздак
                                                                                                
                                                                                                Д.В. Воронич

                                                                                                М.А. Попелич

                                                                                                М.В. Басюк

                                                                                                М.А. Мадяр

                                                                                                О.І. Дзьобак



