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Волочиське комунальне підприємство теплових мереж «Теплових» - 
станом на 01.01.2022 року кількість працівників становить 46 осіб, за період 
2020-2021 року було скорочено 5 працівників підприємства. На підприємстві 
створена одна профспілкова організація, чисельність членів профспілки 
становить 46 осіб. За період 2014-2021 років відрахування коштів з боку 
підприємства профспілкам становить 222600,00 грн. Житлових приміщень 
комунальної власності для забезпечення працівників житлом на підприємстві 
немає.

Волочиський комбінат комунальних підприємств -  станом на 
01.01.2022 рік кількість працівників становить 71 особу. На підприємстві 
зареєстрована одна профспілка, чисельність членів профспілки становить 55 
осіб. За 2021 рік відрахування коштів з боку підприємства профспілкам 
становить 49358,00 грн., в тому числі членські внески 32083,00 грн.. 
Житлових приміщень комунальної власності для забезпечення працівників 
житлом на підприємстві немає.

Комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» - станом на 01.01.2022 рік загальна кількість працівників 
становить 130 осіб. З дати створення підприємства скорочення персоналу не 
відбувалося. На підприємстві створена одна профспілкова організація, 
чисельність членів профспілки становить 124 особи. За 2021 рік відрахування 
коштів з боку підприємства профспілкам становить 1%, з них 0,3% членських 
внесків. Житлових приміщень комунальної власності для забезпечення 
працівників житлом на підприємстві немає.

Комунальне некомерційне підприємство Волочиська багатопрофільна 
лікарня -  станом на 01.01.2022 рік загальна кількість працівників становить 
423 особи. У 2020 році по підприємству було скорочено 4 осіб, у 2021 році 1 
особа. На підприємстві діє одна профспілкова організація, чисельність членів 
профспілки становить 415 осіб. З 2014-2021 рік відрахування членських 
внесків встановить 1492091,18 грн. Житлових приміщень комунальної 
власності для забезпечення працівників житлом на підприємстві немає.

Комунальне підприємство «Волочиська центральна аптека №11» - 
станом на 01.01.2022 року кількість працівників становить 19 осіб. За період 
2020-2021 року в комунальному підприємстві «Волочиська центральна 
аптека №11» не було скорочень персоналу та на 2022 рік відсутня потреба 
щодо скорочення працівників. На підприємстві не зареєстровано жодної 
профспілки та протягом 2014-2021 років з боку організації не було жодних 
відрахувань. Житлових приміщень комунальної власності для забезпечення 
працівників житлом на підприємстві немає.

Комунальне підприємство «Волочиське бюро технічної 
інвентаризації» - станом на 01.01.2022 року кількість працівників становить 
7 осіб. На підприємстві зареєстровано одну профспілкову організацію. За 
період 2014-2022 років відрахування коштів профспілкам з боку 
підприємства становить 21750,00 грн. Житлових приміщень комунальної 
власності для забезпечення працівників житлом на підприємстві немає.



Комунальне підприємство «Госпрозрахункове проектне планувально- 
архітектурне бюро» станом на 01.01.2022 року кількість працівників 
становить 2 осіб. На підприємстві на період 2020-2021 років не проводилося 
скорочення працівників та не має потреби в їх скороченню у 2022 році. Не 
зареєстровано профспілкових організацій з 2020-2021 роки. Станом на 2014- 
2019 роки членські внески працівниками підприємства склали 3031,00 грн. 
Житлових приміщень комунальної власності для забезпечення працівників 
житлом на підприємстві немає.
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