
                                                                                  
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківськоїобласті 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від  23 грудня  2016 року                                                                                   № 11/21-16 

м.Бурштин 

 

  

  

Про типове Положення про наглядові 

ради при комунальних підприємствах, 

установах та організаціях Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області 

 

  

 

З метою покращення діяльності комунальних підприємств, установ та організацій 

Бурштинської міської ради, підвищення рівня відкритості міської влади, залучення 

представників інституту громадянського суспільства до діяльності міської влади, 

керуючись статтею 25, пунктом 2 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», беручи до уваги висновки та рекомендації постійних 

депутатських комісій, міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити типове Положення про наглядові ради комунальних 

підприємств, установ та організацій Бурштинської міської ради (додаток 1).  

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступників міського 

голови В.Р.  Гулика та Н.Ю. Кицелу. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступників міського 

голови, голову комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ Т.Попика та 

голову комісії з питань гуманітарної політики І.Мазур. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                          Роксолана  Джура 
 

 



Додаток 1 

до рішення Бурштинської міської ради 

від 23.12.2016 №11/21 -16  

 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

про наглядові ради при комунальнихпідприємствах Бурштинської міської ради 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Дане Положеннявизначаєправовий статус, склад, строк повноважень, порядок 

формування та організаціюроботинаглядових рад при комунальнихпідприємствах, 

установах та організаціях Бурштинської міської ради ( далі - Наглядові ради), а також 

права, обов'язки, відповідальність, припиненняповноваженьчленівнаглядових рад, форму 

та порядок роботинаглядових  рад, прийняття ними 

рішеньстосовнодіяльностікомунальнихпідприємств, установ, 

організаційБурштинськоїміської ради (далі - Підприємства). 

 1.2. Наглядові ради утворюютьсяБурштинськоюміською радою (далі – Засновником), є 

підзвітні та підконтрольніБурштинськійміськійраді. Затвердження, внесеннязмін та 

доповнень до положенняздійснюється за рішеннямЗасновника. 

 1.3. У своїйдіяльностінаглядові ради керуютьсяКонституцієюУкраїни, Законом України 

«Про  місцевесамоврядування в Україні», іншими законами України, указами та 

розпорядженнями Президента України, актами КабінетуМіністрівУкраїни, 

рішеннямиБурштинськоїміської ради, виконавчогокомітетуБурштинськоїміської ради, 

розпорядженнямиміськогоголовим.Бурштин Івано-Франківської області, 

іншиминормативними актами та цимПоложенням. 

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 2.1.Наглядові ради є постійно діючими колегіальними органами,  що  утворюються за 

рішенням Засновника з метою здійснення громадського контролю за ефективністю 

діяльності Підприємств. 

 2.2. Діяльність  Наглядових   рад   базується   на   принципах добровільності,  

рівноправності її членів,  законності, гласності, демократизму. 

 2.3. Сфера    діяльності   Наглядової   ради   поширюється   на Підприємство, при якому її 

створено. 

 2.4. КомпетенціяНаглядової ради визначаєтьсяданимПоложенням та 

відповіднимрішеннямЗасновника   про створенняНаглядової ради при Підприємстві. 

 2.5. Наглядова рада не рідше одного разу на піврокузвітує перед Засновником про свою 

роботу. 

 

3. ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 3.1. Наглядоварада  здійснює контроль за діяльністюПідприємства з метою 

забезпеченняїїпрозорості, законності, правомірності та доцільності. 

 3.2. На виконанняфункційНаглядова рада: 

- здійснює контроль за виробничою та фінансово-господарськоюдіяльністю; 

- здійснює контроль за виконаннямрішенняЗасновника; 

- розглядаєфінансовізвітиПідприємства за місяць, квартал, рік; 

- аналізуєдіїкерівникащодоуправлінняПідприємством; 

- вносить пропозиціїЗасновнику з питаньдіяльностіПідприємства; 

- надаєпропозиціїЗасновнику та 

керівникуПідприємстващодопокращеннярезультатівдіяльностіПідприємства; 

- вирішуєіншіпитання, що належать до компетенціїНаглядової ради відповідно до 

законодавства, статуту Підприємства та рішенняБурштинськоїміської ради. 



 

4. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

4.1. Наглядова рада має право: 

- отримувативід    органу    місцевогосамоврядування, комунальнихпідприємств,  установ 

та  організаційінформацію,  необхідну  для  виконанняпокладених на неїфункцій;  

- отримуватиінформаціющододіяльностіПідприємства, у тому числікопіїусіхдоговорів, у 

якиходнієюзісторін є Підприємство, наказівкерівника, іншихвхідних, вихідних та 

внутрішніхдокументів; 

- надаватипропозиції, обов’язкові для розглядукерівником та Засновником; 

- залучатиекспертів для аналізуокремихпитаньдіяльностіПідприємства; 

- заслуховуватизвітикерівникащодоокремихпитаньдіяльностіПідприємства; 

- у будь-який час вимагатипозачерговихзвітівщододіяльностіПідприємства за 

визначенийпроміжок часу; 

- брати участь у нарадах, засіданнях, комісіях, якіпроводяться на Підприємстві; 

- рекомендуватиЗасновникузвільнитикерівника в разіприйняттяНаглядовою радою 

рішення про невиконанняабо про неналежневиконаннятрудовихобов’язківабо умов 

контракту. 

4.2. Виключно за згодоюНаглядової ради здійснюється: 

- відчуження майна Підприємства; 

- укладаннядоговорів, вартістюбільше 5 відсотків статутного капіталуПідприємства; 

- зміна штатного розпису, організаційноїструктури, та правил внутрішнього трудового 

розпорядкуПідприємства; 

- призначеннязаступниківкерівникаПідприємства; 

- затвердженняфінансового плану Підприємства на наступнийрік. 

4.3. Посадові особи Підприємствазабезпечуютьвільний доступ членам Наглядової ради 

до інформації, в межах, визначенихзаконодавствомУкраїни, Статутом Підприємства та 

рішеннямЗасновника. 

 

5. ФОРМУВАННЯ ТА СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ  РАДИ 

 5.1. Кількісний склад Наглядової ради визначаєтьсярішеннямЗасновника та не може бути 

меншимніж 5 осіб та більшимніж 7осіб формуються на сесії міської ради шляхом 

рейтингового голосування.  

 5.2.До складу Наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени 

Наглядової ради. 

 5.3. Наглядову раду очолюєголова,  якийобираєтьсяіз  складу членівНаглядової ради 

прямим рейтинговимголосуванням.  

 5.4. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.  

 5.5. У разінеможливостівиконання головою Наглядової ради своїхповноважень, 

йогоповноваження до вибору нового головивиконуєзаступник головиНаглядової ради. 

 5.6. СекретарНаглядової ради обираєтьсяізскладу  їїчленів прямим голосуванням. 

 5.7. Суб’єктомподання кандидатур до складу Наглядової ради є 

депутатськігрупи,фракціїпредставлені у Бурштинськійміськійраді та 

громадськіоб’єднання, відповідно до Закону України «Про громадськіоб’єднання», до 

статутнихзавдань і мети діяльностіяких належать питання, щопов’язані з 

діяльністюПідприємства, при якомустворюєтьсявідповіднаНаглядова рада.  

 5.8. Члени Наглядової ради формуються: 

-   з числа депутатів Бурштинськоїміської ради; 

-   з представниківгромадськихоб’єднань. 

 5.9. Разом з рішенням про створенняНаглядової ради приймаєтьсярішення про 

створенняробочоїгрупи, на яку покладаютьсяфункціїщодоформування складу Наглядової 

ради.  



 5.9.1. Робочагрупаздійснюєприйом заявок відсуб’єктіввисування кандидатур, 

опрацьовуєїх, та готуєвідповідний проект рішеннящодозатвердження персонального 

складу Наглядової ради. 

 5.9.2.Робоча групаформуєтьсязі складу депутатівБурштинської міської ради з 

рівнимпредставництвомдепутатськихгруп та фракцій. 

 5.9.3. ОрганізаційнийвідділБурштинськоїміськоїради  забезпечуєрозміщення на 

офіційному веб-сайтіБурштинськоїміської ради та доведення до 

відомазаінтересованихосібінформаціющододіяльностіробочоїгрупи та формування складу 

Наглядової ради. 

 5.10. Суб’єктиподання кандидатур до складу Наглядовоїради  протягом 5 днів з дня 

прийняттярішенняЗасновника про створенняНаглядової ради 

надсилаютьбіографічнудовідку на електронну адресу _________________ , у якіймає бути 

зазначенопрізвище, ім’я , по батькові, дата народження, суб’єктвисуваннякандидатури, 

засібзв’язку кандидата.  

 5.11. Суб’єктвисуванняможе подати не більшеоднієїкандидатури до складу наглядової 

ради, якщосуб’єктвисування подав більшеоднієїкандидатури, жодна кандидатура не 

приймається. 

 5.12. Не може бути членом наглядової ради: міський голова, секретарміської ради, інші 

посадові особи органу місцевого самоврядування,працівниккомунальногопідприємства, 

установи, організації, у тому числікерівниккомунальногопідприємства, установи, 

організації, при якомустворюєтьсяНаглядова рада. 

 5.13. Післязакінчення строку подання кандидатур до складу Наглядової ради 

робочагрупаневідкладноготуєвідповідний проект рішеннявідповідно до Регламенту 

роботиБурштинськоїміської ради VIIскликаннящодозатвердження персонального складу 

Наглядової ради. 

 

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 6.1. Строк повноваженьчленівНаглядовоїради  становить 2 роки.  

 6.2. Повноваження членів Наглядової радиможуть бути достроковоприпинені у разі: 

-  особистої заяви члена Наглядової ради про достроковеприпиненняповноважень; 

- за рішеннямНаглядової ради, у разі систематичного невиконанням членом Наглядової 

ради своїхобов’язків; 

- неможливостівиконаннясвоїхобов’язків за станом здоров’я; 

 - смерті. 

 6.3. Суб’єктподаннякандидатури до складу Наглядової ради, 

повноваженняякогобулидостроковоприпиненімає право подати нову кандидатуру до 

складу Наглядової ради.  

 6.4. У разінеподаннякандидатури на заміну члена Наглядовоїради  

суб’єктомподанняпротягом 5 днів з дня достроковогоприпиненняповноважень членом, 

міський голова має право подати кандидатуру від свого імені.  

 6.5. Бурштинськаміська рада приймаєвідповіднерішеннящодозміни персонального 

складу наглядової ради. 

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

    7.1. Голова Наглядової ради: 

1) організовує роботу Наглядової ради; 

2) скликає, проводить засіданняНаглядової  ради,  головує на засіданнях; 

3) представляє Наглядовураду  в  органах  державноївлади   та   органах 

місцевогосамоврядування, комунальнихпідприємствах,  в  установах  та  

організаціях;  

4) звітує перед Засновником про результатироботиНаглядової ради;  

5) підписуєрішенняНаглядової ради, листи та запити.  



     7.2. Члени Наглядової  радимають право: 

1) отримувативід    органу    місцевогосамоврядування,кумунальнихпідприємств,  

установ та  організаційінформацію,  необхідну  для  виконанняпокладених на 

неїзавдань;  

2) вимагатипозачерговогоскликанняНаглядової ради; 

3) знайомитися з порядком деннимзасіданняНаглядової ради, з протоколами 

засіданняНаглядовоїради ; 

 7.3. Члени Наглядової  радизобов'язані:  

1) брати участь у засіданняхНаглядової ради; 

2) діяти в інтересахПідприємства; 

3) виконуватирішення, прийнятіЗасновником та Наглядовою радою; 

4) не розголошуватиконфіденційну, службовуінформацію, 

комерційнутаємницющододіяльностіПідприємства. 

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 8.1.Формою роботинаглядової ради є засідання, щопроводятьсявідповідно  до  плану  

роботиНаглядової  ради та у разі необхідності частіше. 

       8.2. ЗасіданняНаглядової  ради вважаєтьсяправомочним у разіприсутності не менш як 

двохтретинвідїїзагального складу.  

       8.3. Головуючим на засіданні є голова Наглядової ради, а у разійоговідсутності – 

заступник голови. 

       8.4. Рішеннянаглядової ради приймаєтьсявідкритимголосуванням  

івважаєтьсяприйнятим, якщо за ньогопроголосувалобільшістьчленівНаглядової ради,  

присутніх  на  засіданні.   

       8.5. Рішенняоформляється протоколом, якийпідписує голова та секретарНаглядової 

ради.  

8.6.Рішення Наглядової ради, прийняті в межах їїповноважень, доводяться   до   відома   

органу   місцевогосамоврядування  тазаінтересованихосіб.  

       8.7. СекретарНаглядової   ради   реєструєвхідну   та   вихіднукореспонденцію, 

готуєматеріали до засідання, ведепротоколизасідань   і   документацію,  пов'язану  з  

діяльністюНаглядової ради, та відповідає за їїзбереження. 

       8.8. Члени  наглядової  ради  виконуютьсвоїфункції   на громадських засадах.  

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
       9.1. На вимогуЗасновника голова Наглядової ради зобов'язанийнадатизвіт про 

діяльністьНаглядової ради. 

       9.2. В разіневиконаннячиненалежноговиконання членом Наглядової ради 

своїхобов'язків голова Наглядової ради уповноваженийініціюватипитання про припинення 

членства особи у Наглядовійраді. 

       9.3. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, 

несутьвідповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного 

законодавстваУкраїни. 

 

 

 


