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Комунальне підприємство «Обласний фонд підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі» Житомирської обласної ради (далі Фонд) 
повідомляє наступну інформацію згідно запиту від 04.01.2022 р.:

Запитувана інформація Відповідь

- відомості про загальну кількість працівників ( із 
зазначенням  сезонних, неповністю  зайнятих, тих, що 
перебуваю ть у відпустці) на кожному комунальному 
підприємстві, установі організації Ж итомирської області;

Загальна кількість працівників 
по ш тату -  5 осіб, ф актично - 
3 особи, в т.ч. сезонних 0, 
неповністю  зайнятих 0, що 
перебуваю ть у відпустці 0.

- відомості про проведені за 2020-2021 і заплановані на 2022 
скорочення персоналу на кожному підприємстві 
підприємстві, установі організації;

В 2020-2021 роках скорочення 
не відбувалося.
В 2022 році скорочення не 
планується.

- кількість та  чисельність членства зареєстрованих 
профспілок, їх організацій, що дію ть на кожному з 
підприємств підприєм стві, установі організації

В Ф онді профспілки не 
зареєстровані.

- відомості про відрахування про кош тів профспілкам з боку 
підприємств за  2014-2021 роки ( і з зазначенням членських 
внесків працівників, та  інш их відрахувань за призначенням);

О скільки профспілки не 
зареєстровані відрахування не 
здійсню валися.

- відомості про наявність на балансі підприємстві, установі 
організації ком унальної форми власності житлових 
приміщ ень для забезпечення житлом працівників і з 
зазначенням кількості, виду (квартири, гуртож итки, тощ о) 
м ісцезнаходж ення і стану (наприклад, аварійний, житловий, 
новий тощ о) і заселеності

На балансі Ф онду житлові 
прим іщ ення для забезпечення 
житлом працівників не 
перебуваю ть.
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