
ПРОЕКТ    

                                                                                                        
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(_________________________) 
 

РІШЕННЯ 
від ______________№ _____________ 
м. Івано-Франківськ 
 
 
 
Про продовження трудових відносин 
 з директором Івано-Франківського 
обласного комунального підприємства 
«Льодова арена» Є Герендою  

 

 
 
Відповідно до статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в 

Україні”, рішення обласної ради від 18.03.2016. № 121-4/2016 «Про затвердження 
Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників 
підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області» (зі змінами), враховуючи висновки і рекомендації постійної 
комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова, подання 
управління спорту обласної державної адміністрації, беручи до уваги заяву 
директора Івано-Франківського обласного комунального підприємства «Льодова 
арена» Є. Геренди від 07.02.2018 року, обласна рада 

 
в и р і ш и л а: 

 
1. Продовжити трудові відносини з  директором Івано-Франківського 

обласного комунального підприємства «Льодова арена» Герендою Євгеном 
Богдановичем, на п’ять років. 

 
2. Доручити управлінню спорту обласної державної адміністрації  

(О. Оклієвич) укласти з Герендою Євгеном Богдановичем контракт терміном на 
п’ять років. 

 
Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 

обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної 
політики та свободи слова (Ю.Черневий). 

    
 

 
 
Голова обласної ради                                                                      Олександр Сич 



ПРОЕКТ    

                                                                                                        
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(_________________________) 
 

РІШЕННЯ 
від _____________ № _____________ 
м. Івано-Франківськ 
 
 
 
Про звіт директора Івано-Франківського 
обласного комунального підприємства 
«Льодова арена»  

 

 
 
Відповідно до статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 
10.06.2016. № 205-5/2016, Положення про порядок призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної 
ради від 18.03.2016. № 121-4/2016, враховуючи висновки і рекомендації постійної 
комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова, заслухавши 
звіт директора Івано-Франківського обласного комунального підприємства 
«Льодова арена» Є. Геренди, обласна рада 

 
в и р і ш и л а: 

 
1. Звіт директора Івано-Франківського обласного комунального 

підприємства «Льодова арена» Геренди Євгена Богдановича взяти до уваги 
(додається). 

 
2. Визнати роботу директора Івано-Франківського обласного комунального 

підприємства «Льодова арена» Геренди Євгена Богдановича задовільною. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань 
гуманітарної політики та свободи слова (Ю.Черневий). 

    
 

 
 
Голова обласної ради                                                                      Олександр Сич 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЛЬОДОВА АРЕНА» 
77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, вулиця ВІДОНЯКА , будинок 11 А, код ЄДРПОУ 

39049813 

 
 
 

З В І Т 
про фінансово-господарську діяльність  

Івано-Франківського обласного комунального підприємства  
«Льодова арена» за 2015-2017 р.р. 

 
1. Загальні відомості про підприємство 

 
 Івано-Франківське обласне комунальне підприємство «Льодова арена» (далі – 
Підприємство) створене на підставі Рішення Івано-Франківської обласної ради № 1101-
25/2013 від 29 листопада 2013 року і є об’єктом спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області. 

Власником Підприємства є Іван-Франківська обласна рада. Уповноваженими органом 
управління Підприємством є Управління спорту Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації. 
 Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України 
«Про фізичну культуру і спорт», іншими Законами України, постановами Верховної ради, 
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями та іншими 
нормативно-правовими актами власника та уповноваженого органу управління. 
 Підприємство створене з метою організації фізкультурно-спортивної  та оздоровчо-
рекреаційної роботи, спрямованої на зміцнення здоров’я всіх верств населення і 
впровадження здорового способу життя. Основними напрямками діяльності Підприємства є 
розвиток хокею та фігурного катання шляхом створення спортивних секцій, відділень і 
клубів; надання послуг громадянам з навчання ковзанярському спорту; організації 
спортивного дозвілля серед дітей, молоді, громадян старшого та похилого віку. 
 Основними видами економічної діяльності відповідно до Національного 
класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 є:  
 - 93.11 – «Функціонування спортивних споруд»; 
 - 93.19 – «Інша діяльність у сфері спорту». 
КП Льодова арена» є балансоутримувачем нерухомого майна  – спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям, що розташована на вул. Відоняка, 11а, у м. Калуш, яка 
передана на баланс Підприємства відповідно до Рішення Івано-Франківської обласної ради 
№ 1379-31/14 від 12.09.2014 року. 
 

2. Кадрове забезпечення 
 

 У відповідності до Статуту КП «Льодова арена», вирішення питання щодо 
забезпечення потреб діяльності Підприємства необхідним кадровим персоналом та 



затвердження штатного розпису віднесено до компетенції Уповноваженого органу 
(Управління спорту Івано-Франківської ОДА). Це пов’язано з тим, що фінансування витрат 
на оплату праці найманих працівників здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету. 
 Протягом 2015-2017 р.р. кількість штатних працівників Підприємства склала 
відповідно: 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 
25 чоловік, в тому числі: 
адміністративно-
управлінський персонал –                 
5 осіб; 
обслуговуючий персонал –           
20 осіб. 

21 чоловік, в тому числі: 
адміністративно-
управлінський персонал –               
4 особи; 
обслуговуючий персонал –             
17 осіб. 

17 чоловік, в тому числі: 
адміністративно-
управлінський персонал –                 
4 особи; 
обслуговуючий персонал –               
13 осіб. 

 
Враховуючи, що в 2017 році кількість штатного персоналу в порівнянні з попередніми 
роками значно зменшено, керівництвом Підприємства за для забезпечення стабільної його 
роботи було введено додаткові 4 позаштатні одиниці (бухгалтер, завідувач господарством, 
електромонтер, інструктор методист з катання на льоду).  Заробітну плату позаштатним 
працівникам, які виконували свою трудову функцію на умовах неповного робочого часу, 
Підприємство виплачувало за рахунок власних коштів отриманих від господарської 
діяльності. 
  
 Фонд заробітної плати по Підприємству за звітній період склав відповідно: 

2015 р. 2016 р. 2017 р 
968,1 тис. грн.. 1147,9 тис. грн.. 1214,4 тис. грн.. 

 
  

3. Фінансово-господарська діяльність 
 
 Основним видом послуг, що надає Підприємство є надання в тимчасове користування 
критого льодового поля юридичним та фізичним особам, а також послуги з надання в прокат 
спортивного інвентарю. Ці послуги надаються як під час проведення масових ковзанярських 
катань серед громадян різних вікових категорій, так і під час проведення спортивно-масових 
заходів (хокейних турнірів, змагань з фігурного катання, тренувальних зборів тощо). Саме 
надання даного  виду послуг формує дохідну частину Підприємства. Доходи формуються 
також і за рахунок грошових коштів, які надаються Підприємству з обласного бюджету та 
коштів, що залучаються від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, і не пов’язані з 
наданням основних послуг (зокрема це, надання у користування місць для розташування 
реклами, надання місць для встановлення кавових апаратів та ін..). 
 До складу витрат Підприємства входять: 
 - прямі витрати на оплату праці найманого персоналу; 
 - витрати на утримання, експлуатацію, ремонт основних засобів та інших 
матеріальних активів (утримання та ремонт холодильного обладнання, спортивного 
інвентарю, іншого допоміжного устаткування); 



 - витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів (необхідні для забезпечення 
роботи льодоочисної машини); 
 - витрати на електропостачання, водопостачання та водовідведення (комунальні 
витрати); 
 - інші витрати. 
 Станом на кінець звітного періоду (31.12.2017 року) за наслідком здійснення 
Підприємством фінансово-господарської діяльності в цьому періоді, останнє не має 
дебіторської та кредиторської заборгованості.  
  
 Підприємство в своїй діяльності забезпечує організацію та ведення спортивної 
роботи, яка має наслідком проведення різного роду спортивних змагань; створення 
спортивних груп та гуртків; організацію та проведення навчально-тренувальних зборів; 
організацію власних заходів (в тому числі благодійних) направлених на популяризацію 
хокею, фігурного катання та ковзанярського спорту; створення належних умов для 
забезпечення проведення тренувань та занять хокейними клубами нашої області. 
 
 Основні показники організаційної, фінансово-господарської та навчально-
тренувальної роботи КП «Льодова  арена»  за  звітній період наведені в таблиці нижче. 
 

№  2015 рік 2016 рік 2017 рік 
 

1 Кількість штатних працівників 25 21 17 

Фінансово-господарська робота 
2 Бюджет  установи (тис.грн.), з них    

 - обласний бюджет 567,8 593,1 821,4 

 - фінансово-господарська діяльність 497,3 786,0 576,0 

 - залучені (оплата е.е. КНХ) 1091,8 1245,4 1529,5 

Розподіл коштів  по  статтях 
 - фонд заробітної плати (тис.грн.) 968,1 1147,9 1214,4 

 - комунальні  послуги (тис.грн.)  43,2 60,5 57,2 

 - господарська діяльність (внутрішній 
ремонт приміщень, обслуговування 
обладнання, холодильної установки, 
машини  по  чистці  льоду, закупівля 
інвентарю)           (тис. грн.) 

53,8 170,7 125,8 

Організаційно-спортивна  робота 
3     

 - кількість відділень  спортивних  шкіл з 
хокею 

2 3 3 

 - кількість  дітей  та  молоді  яка  
займається у  спортивних групах 

40 60 60 

 - кількість  відвідувачів з  катання на 
ковзанах  

16,6 тис. 25,9 тис. 10,9 тис. 



 - кількість  проведених  спортивних  
змагань: 

 

 - чемпіонат області  2 - - 

 - чемпіонат  України 6 4 7 

 - кубок України  з  фігурного  катання 1 -  

 - турнір на призи «КАЛУСЬКИЙ  
НАФТОХІМ» 

1 1 1 

 Всеукраїнський  турнір - - 1 

4 Надання  послуг  з організації  та  
проведення навчально-тренувальних  
зборів 

3 3 3 

5 Кількість  організованих  власних  заходів 
з метою  популяризації  хокею, фігурного  
катання. 

1 1 1 

6 Кількість  наданих  благодійних  послуг 
для дітей  інвалідів, дітей шкільного  віку 
соціально-незахищених  категорій, воїнів  
АТО  та  їх  сімей 

4 6 6 

7 Графік  роботи  льодової  Арени щодня з   9-00  до 22-00 

 
 Слід звернути увагу, що наведені вище показники фінансово-господарської діяльності 
та навчально-тренувальної роботи КП «Льодова арена» за звітній період досягнуті, зокрема 
завдяки тому, що Підприємством разом Івано-Франківською обласною радою та ТОВ 
«Карпатнафтохім» в жовтні 2014 року укладено тристоронній договір безоплатного 
користування нерухомим майном. Відповідно до цього Договору ТОВ «Карпатнафтохім» 
було передано в безоплатне користування трансформаторну електропідстанцію, яка 
перебувала на балансі КП «Льодова арена», що в свою чергу забезпечило технічну та 
юридичну можливість для                                       ТОВ «Карпатнафтохім» проводити оплати 
за спожиту Підприємством електроенергію. Враховуючи, що вартість місячної потреби в 
забезпеченні електропостачанням КП «Льодова арена» сягає близько 100 тис. гривень, то за  
період 2015 – 2017 р.р. ТОВ «Карпатнафтохім» сплатило за спожиту КП «Льодова арена» 
електроенергію близько 4 млн. гривень (дані витрати відображено в таблиці вище). 
 
 Протягом звітного періоду Підприємство стало організатором та забезпечило 
проведення на належному рівні багаточисельних хокейних турнірів і  зборів, змагань з 
фігурного катання  серед вихованців різних вікових груп. 
 Інформація про проведені КП «Льодова арена» протягом 2015-2017 р.р. хокейні 
турніри та інші спортивні змагання наведена в таблиці нижче:  
 

 
2015 рік 

1 Чемпіонат області з хокею з шайбою серед чоловіків 
(перше коло) 

07-28.02 2015 
Дорош Я.Я. 



2 Кубок України з фігурного катання серед юнаків та 
дівчат  кандидатів  у майстри спорту  

25-27.02 2015  
 

3 Чемпіонат України  з хокею з шайбою серед 
вихованців ДЮСШ (вікова група 2002-2003 рр.нн.) 

21-22.02  2015 
Куць А.П. 
«Білі Ведмеді» 

4 Чемпіонат України  з хокею з шайбою серед 
вихованців ДЮСШ (вікова група 2002-2003 рр.нн.) 

28.02-01.03  2015 
Куць А.П. 
«Білі Ведмеді» 

5 Чемпіонат області з хокею з шайбою серед чоловіків 
(друге коло) 

20-29 03 2015 
Дорош Я.Я. 

6 Чемпіонат України  з хокею з шайбою серед 
вихованців ДЮСШ (вікова група 2002-2003 рр.нн.) 

14-15.03  2015 
Куць А.П. 
«Білі Ведмеді» 

7 Чемпіонат України  з хокею з шайбою серед 
вихованців ДЮСШ (вікова група 2002-2003 рр.нн.) 

28-29.03  2015 
Куць А.П. 
«Білі Ведмеді» 

8 Чемпіонат України  з хокею з шайбою серед 
вихованців ДЮСШ (вікова група 2002-2003 рр.нн., 
2005-2006рр.нн) 

11.04  2015 
Куць А.П. 
«Білі Ведмеді» 
«Калуський Легіон» 

9 Турнір з хокею з шайбою на призи газети 
«Калуський Нафтохімік» (юнаки 2005-2006 рр.нн.) 

20-21.11 2015 
Шафіков А.М. 
«Калуський Легіон» 

10 Чемпіонат України  з хокею з шайбою серед 
вихованців ДЮСШ (вікова група 2002-2003 рр.нн.) 

07-08.12 2015 
Шафіков А.М. 
«Калуський Легіон» 

 
2016 рік 

1 Чемпіонат України  з хокею з шайбою серед 
вихованців ДЮСШ (вікова група 2002-2003 рр.нн.) 

29-30.01 2016 
Шафіков А.М. 
Дорош  Я.Я. 
«Олімпія-Спартак» 

2 Всеукраїнські змагання  з хокею з шайбою серед 
вихованців ДЮСШ (вікова група 2002-2003 рр.нн.) 

11-14.03 2016 
Шафіков А.М. 
Дорош  Я.Я. 
«Олімпія-Спартак» 

3 Чемпіонат України  з хокею з шайбою серед 
вихованців ДЮСШ (вікова група 2002-2003 рр.нн.) 

06-07.04 2016 
Шафіков А.М. 
Дорош  Я.Я. 
«Олімпія-Спартак» 

4 Чемпіонат України  з хокею з шайбою серед 
вихованців ДЮСШ (вікова група 2002-2003 рр.нн.) 

12-13.11 2016 
Маюк О.М. 
«Легіон» 



5 Чемпіонат України  з хокею з шайбою серед 
вихованців ДЮСШ (вікова група 2002-2003 рр.нн.) 

19-20.11 2016 
Маюк О.М. 
«Легіон» 

6 Турнір з хокею з шайбою на призи газети 
«Калуський Нафтохімік» (юнаки 2005-2006 рр.нн.) 

17-18.12 2016 
Шафіков А.М. 
«Калуський Легіон» 

 
2017 рік 

1 Зимовий хокейний табір «Ukreine Open» 02-14.01 2017 
Маюк О.М. 
«Легіон» 

2 Чемпіонат України  з хокею з шайбою серед 
вихованців ДЮСШ (вікова група 2005 рр.нн.) 

04-05.03 2017 
Маюк О.М. 
«Легіон» 

3 Чемпіонат України  з хокею з шайбою серед 
вихованців ДЮСШ (вікова група 2005 рр.нн.) 

18-19.03 2017 
Маюк О.М. 
«Легіон» 

4 Навально-тренувальні збори  ГО «Ініціатива 
відкрита  Україна» 

02-10.06 2017 
Маюк О.М. 
«Легіон» 

5 Всеукраїнський турнір  присвячений  50-річчю 
Івано-Франківської ОДЮСШ 

23-24.09 2017 
Маюк О.М. 
«Легіон» 

6 Чемпіонат України  з хокею з шайбою серед 
вихованців ДЮСШ (вікова група 2005 рр.нн.) 

25-26.11 2017 
Маюк О.М. 
«Легіон» 

 Турнір з хокею з шайбою на призи газети 
«Калуський Нафтохімік» (юнаки 2005-2006 рр.нн.) 

16-17.12 2017 
Шафіков А.М. 
«Калуський Легіон» 

 
КП «Льодова арена» за рахунок власних коштів отриманих від здійснення господарської 
діяльності протягом звітного періоду неодноразово виступало організатором проведення 
благодійних ковзанярських катань для соціально незахищених та малозабезпечених верств 
населення (дітей-інвалідів, дітей-сиріт, вихованців дитячих будинків та ін..). Особливої уваги 
заслуговує також і те, що  Підприємством з 2015 року розпочато реалізацію соціальної 
програми з реабілітації осіб, які приймали участь в бойових діях на території проведення 
АТО та членів їх сімей. 
Слід відмітити, що в 2017 році за рахунок коштів виділених з обласного бюджету проведено 
роботи пов’язані з заміною існуючих засобів освітлення спортивної споруди на 
енергозберігаючі світлові прилади, що призвело до суттєвого зменшення витрат 
Підприємства на електропостачання. 
 
 Пріоритетними напрямками діяльності КП «Льодова арена» в майбутньому є:  



- проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень спортивної споруди; збільшення 
кількості роздягалень (дані роботи вже частково розпочаті у грудні 2017 року за рахунок 
коштів обласного бюджету;  в даний час розробляється необхідна для проведення цих робіт 
технічна документація); 
- влаштування під’ їзної дороги, яка веде до спортивної споруди, а також необхідної стоянки 
для автомобілів; 
- облагородження та благоустрій прилеглої до споруди території; 
- організація та проведення фізкультурно-спортивних свят, змагань, фестивалів, навчально-
тренувальних зборів та інших заходів, пов’язаних з оздоровленням населення, а також 
надання послуг населенню у сфері фізичної культури і спорту. 
 

 Директор 
 КП «Льодова арена»   ______________ /Геренда Є.Б./  
    

 


