fiодаток 1
до рiшення Скалатськоi MicbKoi ради
вiд " " серпня 2019 р. Jt&

ТИПОВЕПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду
Загальнi положеппя
1.1.Типове положення про Наглялову раду при комунtIльному пiдприемствi, шо
засIIоване на комунальнiй власностi Скалатськоi MicbKoi об'еднаноi територiа:lьноi громади
(дмi - Положення) розроблено вiдповiдно до чинного законодllвства Украiни.
1.2.Положення визIIача€ правовий статус та органiзацiю роботи Наглядовоi ради,
1.3.положення затвердкуеться органом, до сфери управлiння якого належить
1.

пiдприсмство.
1.4.у випадку виникнення розбiжностей мiж положеннями Стаryту комунального
пiдприемства
даrrим Положенням застосов},ютьOя положення Статlту ком}цальЕого
пiдприемства.
1.5.СклаД Наглядовоi ради прИ Koм)цa.,lbнoмy пiдприемствi громади (лмi - Наглядова
призначення iT
рада) формуеться вiдповiдно до вимог порядку створення Наглядовоi ради та
членiв затвердженого рiшенням мiськоI ради.
2. Правовий стаryс Наглядовпх рад
постiйно дiючим колегiа:rьним контроJIюючим органом
2.1.Наглядова рада
ком}наJIьного пiдприемства, який здiйснюс контроль за його дiяльнiстю.
2.2.Метою дйльностi Наглядових рад е захист iHTepeciB територiальноi громади, як
власника, забезпечення реалiзацii статугних завдilнь Пiдприемства, пiдвищення ефективностi
управлiння та контроль за дiяльнiстю керiвника Пiдприемства.
компетенцii,
2.3.Порядок створення, дiяльностi та питання, BiдreceHi до
Законом
кодексом
Украiни,
визначаються Господарським Кодексом УкраiЪи, IJивiльним
УкраiнИ кПро мiсцеве саN{оврядуванНя в YKpaiHi>, рiшеннями MicbKoT ради та цим
положенням.
2.4.Наглядовi ради звiтують перед мiською радою на його вимоry, a,T e не рiдше одного
разу на пiвроку.
3. Компетенцiя, функцii та завданпя Наглядових рад
3.1.Компетенцiя Наг.ltядовоi ради. У тому числi виклюqна. визнача€ться дiючим
законодавством УкраiЪи, рiшеннями мiськоI ради та цим Положенням, з метою контролю за
дiяльнiстю пiдприемства, забезпеченrrя його прозоростi, правомiрностi, законностi,
доцiльностi, а саме:
погодження проекгу стратегii. рiчного фiнансового плану пiлприсмства та звiту про
його виконання;
затвердження в межах cBoci компетенцii положень, якими реryлюються питаЕня,
пов'язанi з дiяльнiстю пiдприсмстваl
здiйснення коЕтролю за дотриманням }мов контракту керiвником;
виробничою, фiнансово_господарською дiяльнiстю
здiйснення контоJIю
Пiдприемства;
надання допомоги в розвитку прiоритетних напрямкiв Пiдприемства;
повним публiчним розкриттям
здiЙснення коЕтроJIю за своечасним, достовiрним
iнформаuii, яка пiд,,lягас оприлюдненню пiдприемством, вiдповiдно до вимог
Господарського кодексу Украiни;
забезпечення запобiгання, виявлення та вреryлюванЕя конфлiктiв iHTepeciB керiвника та
членiв наглядовоI ради, у тому числi за використанням маЙна пiдприемства в особистих
iHTepecax та укладешшМ угод з пов'язаЯими особами, а також iнформування суб'екта
управлiння пiдприемства про виявленi пор),шення;
визначення фор" контролю за ефективнiстю управлiння пiдприемством та
ефективнiстю управлiння ризиками дiяльностi пiдприемства;
здiйснення контролю за ефективвiстю управлiння пiдприемством та iнiцiювання за
KoMl+ra,,rbHe
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потеби перед суб'ектом управлiння об'скгами ком}ъirльноi власностi

вжиlтя
вiдповiдних заходiв;
- здiйснеrrня контроJIю за викон:lнням комуЕмьним пiдприсмством рiшень MicbKoT ради
та i-i викопавчого KoMiTeTy;
- СКJIаДення щорiчного звiту наглядовоi ради за результатами ii дiяrьностi, оцiнка роботи
членiв наглядовоi рми та якостi корпоративного упразлiння;
- формУвання антикорупцiйноi полiтики пiдприемства та затвердження правил дiловоi
етики;
форшryъання полiтики корпоративноi соцiагьцоi вiдповiдагьностi_та сталого розвитку;
вирiшення iнших питань, що згiдно iз законом i статугом пiдприемства належать до
вик.lпочпоi компетенцii Наглядовоi ради.
З.2. Наглядова рада мае пр.rво:
- отримувати iнформачiю про дiяльнiсть коNrуЕitльIlого пiдприсмства, в тому числi
оц)имувати копii Bcix договорiв, укJIадених вiд iMeHi ком}.нального пiдприемства,
наказiв керiвника комунального пiдприсмства та iнших вхiдrмх, вихiдних та
внутрiшнiх докрrентiв;
- надавати дорученнlI, обов'язковi до розгляду керiвником ком}ъаJIьного пiдприемства;
- ЗаIryЧаТИ еКСПеРТiВ ДО аНшIiзу oKpeMrTx питань дiяльностi комунального пiдприемства;
- iнiцiювати проведеншI позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансовогосподарськоi дйrьностi комуЕzrльного пiдприемства;
- iнiцiювати внесення змiн до стат}ту комуъального пiдприсмства;
- 3аСJrР{ОВУВаТИ Звiти керiвника з окремих питшrь дiяльностi комунального пiдприсмства;
- ВИМаГаТИ ВiД КеРiвника ком),н:Ulьного пiдлрисмства в буль-який час позачергових звiтiв
про дiяльнiсть коьfуЕального пiдприемства за визначений промiжок часу;
- брати участь у нарадж, комiсiях, засiданнях, переговорiж, якi проводпться на
ком)ъzlльному пiдприсмствi;
3.3.Посадовi особи ком}тrмъного пiдприсмства забезпеqують член{lм Наглядовоi рми
доступ до iнформацii в межах, передбачених законод:tвством, Статутом Пiдприемства, даним
положешtям та рiшенrrями MicbKoi ради.
4. Склдд Наглядовшх рад
4.1 ,Чиселъний та персональяий скrrад Наглядовоi ради затверджуеться
у вiдповiдностi
порядку
затвердженого
MicbKoi
до
рiшенrrям
ради.
4.2.Наглядова рада е повновaDкною, якщо в ii роботi бере yracTb бiльше половини членiв,
затвердженоi чисельностi складу Наглядовоi ради.
4,3.Загмьний ирок повновal]кень од{ого члена Наглядовоi рали не може перевищувати

-

5 poKiB.

4.4.повноваженrrя членiв Наглядовоi ради деп}татськими фракцiями припиняеться з
наступного дItя пiсля обранrrя нового скJIиканЕя ради на чергових або позачергових виборах.
4.5.,,Що Наглядовоi ради входять:
4.5.1.одна )тIовновarжена особа вiд кожноi депугатськоi фракцii, сформованоi
вiдповйностi до Закону та Регламенту ради.
4.5.2.квалiфiковаrтий спецiа.riст у вiдповiднiй сферi дiяльностi;
4.5.3.три уповноваженi особи вiд громадянського суспiльства.
4.6.У складi Нал.пядовоi ради мають бlти представленi особи рiзноi cTaTi.
4.7.Набуtтя або припиненвя повнов.Dкень членом Наглядовоi ради вiдбlъаеться на
наступпий день пiсля розпорядження мiського голови про затвердження персонaшьного скJ]аду
наглядовоi ради комунirльного пiдrриемства або внесенн-!tr_змiн до Hei, шrе пе пiзнiше пiж
через l0 днiв вй дати надходження листа голови депугатськоi фракцii або прийняття рiшеrпrя
РаДИ ПРО ОбРаННЯ 1ТrОВНОВaDКеЕих осiб у члепи Наллядовоi ради комун€rльного пiдприсмства за
пропозицiями громадянського суспiльства.
4.8.{о складу Наглядовоi ради входять голова. секретар та 9лени Наглядовоi ради.
ГОЛОВа та секретар Наглядовоi ради обираються та вiдк.llикаоться членами Наглядовоi
ради iз
ix числа простою бiльшiстю голосiв вiд повновzDкного складу Наглядовоi ради.

4.9.голова, секретар та члени Нагrrядовоi ради працюють на громадських засадах, крlм
випадкiв коли в cTaryTi комуна,тьного пiдприсмства передбачено оплату працi члена, голови
чи секретаря Наглядовоi ради. Умови оплати працi визначаоться рiшенням ради,
4.10.наглядова рада мае право в будь-який час переобрати голову та секретаря
наглядовоi ради, а.lle не частiше одного pzBy на pik, kpiM випадку подачi заяви голови чи
секретаря про дострокове складенЕя повновФкень або припинення членства у Наглядовiй радi.
4.11.У разi неможливостi виконання головою Наглядовоi ради cBoii повноважень його
повновчDкенIiя здiйснюе секретар Нагляловоi рали.
5. Засiдапня Наглядовпх рад
5.1.Органiзацiйною формою роботи Наглядовоi ради с засiдання,
5.2.Засiдання Наглядовоi ради е публiчними i проводиться за потребою, шrе не рйше
одного разу на мiсяць i вважаеться правомочними, якщо Еа ньому присутня бiльшiсть iT членiв
вiд повноважного складу.
рiшенrrя Наглядовоi ради приймаються бiльшiстю голосiв вiд IIовяоважяого скJIаду.
КожниЙ член Наглядовоi ради мас один голос. У випадку розлодiлу голосiв порiвну

голос голови НаглядовоТ ради с вирiшальним.
5.3.Перше засiдання наглядовоi рми скликасться органом. до сфери управлiння якого
дати призначення
наIежить ком),нzrльне пiдприсмство не пiзнiше, як на 10 день
повновiDкного складу Наглядовоi рали комунального пiдприемства.
Наглядова рада на своему першому засiданнi обирас голову та секретаря Наглядовоi
ради.
5.4.засiдання Наглядовоi ради скликаються головою Наглядовоi ради або секретарем за
власною iнiцiативою чи на вимогу:
члена Наглядовоi ради;
- рiшення MicbKoi ради або iT виконавчого KoMiTeTy;
рiшення зборiв трудового колективу комунального пiдприсмства;
рiшення оргаЕу, до сфери управлiння якого належить ком)лальне пiдприемство;

з

-

-

мiського голови.
5.5.Вимога IIро скJIикання засiдання Наглядовоi ради скJIадаеться у письмовiй формi i
подаеться на iм'я голови Наглядовоi ради. Датою надаЕня вимоги вваDкаеться дата вруIенвя
повiдомлення пiд розпис головi або секретарю НаглядовоТ ради.
5.6.Засiдання Наг:rядовоi ради мас бути скликане головою Наглядовоi ради протягом 5
робочих днiв пiсля отримання вiдповiдноi вимоги.
5.7.На засiдання Наглядовоi ради можуть бути запрошенi:
- представники органу, до сфери управлiння якого належить KoMyHzIJlbHe пiдприемство;
- Kepi вники стр),lсурних пiдроздiлiв ком),нального пiдприсмства;
- голова лрофспiлкового KoMiTeTy коvунального пiдприсмства:
- iншi посадовi особи.
5.8.Проект 11орядку денного засiдання НаглядовоI ради готусться головою Наг.пядовоТ
ради.
ради
- чи i'i секретарем та затверджусться рiшенням Наглядово'i
5.9.Повiдомленвя про проведеншI засiдання Наглядовоi ради мае мiстити iнформачiю
про дату, час, мiсце засiдання та його порядок денний.
Про порядок денний, дату, час та мiсце проведення засiдання Наглядовоi ради ii' члени
повiдомляються головою або секретарем Наглядовоi ради персонаlльно не пiзнiше, як за два
Micbkoi
робочi днi до проведення засiдання та розмiпIу€ться на офiцiйному сайтi Скалатськоi
ради,

5.10.Засiдання Наглядово'i ради або хiд розгляду окремого пит.rння
фiксуватися технiчними засобами.

5.11.рiшення Наглядовоi ради

на засiд rпi

ii

засiдання може

приймаються вiдкритим поiменним

голосувilнням та заносяться до протоколу засiдання.
5.12.Протокол засiдання Наглядовоi ради ведеться секретарем Наглядовоi ради,
оформляеться у трьох примiрниках протягом трьох робочих днiв пiсля проведення засiдання.
Один з циХ примiрникiв rrередаеться на зберiгання до комунального пiдприсмства, другий до
оргдrу, до сфери управ.,Iiння якого належить комунальне пiдприемство,

5.1З.Протокол засiдання Наглядовоi ради пiдписуеться головуючим на засiданнi i
секретарем Наглядовоi ради, а тЕrкож членами Наглядовоi ради.
5.14.Протоколи засiдань Наглядовоi ради пiдшиваються до книги протоколiв та
передаються до apxiBy ком}ъального пiдприсмства вiдповiдно до вимог зzжонодllвства.
ПротоколИ засiданЬ Наглядовоi ради зберiгаЮться протягом всього TepMiHy дiялъностi
ком}ъаJIьного пiдприсмства.
5.15.Рiшення, прийнятi Наглядовою радою в межах ii'повновiDкень та компетенцii, с
обов'язковими дJUI викоЕанЕя члена}{и Наглядовоi ради та керiвником комунального
пiдприсмства.
5.18.Рiшення Наглядовоi ради доводяться до вiдома мiськiй радi та керiвнику
комунального пiдлриемства У виглядi витягiв iз протоколу або рекомендацiй окремо з кожного
питання та оприJIюднюються на офiцiйному сайтi Скалатськоi MicbKoi ради.
5.19,Контроль за виконtlнняМ рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйсЕюе голова
Наглядовоi ради i, за його дору{еншш, секретар Наглядовоi ради.
б. Права та обовrязкп головш Наглядовоi радп
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.Голова Нагrrядовоi ради мас право:
скликати засiдання Наглядовоi ради та голову€ на Еих, готуе проект порядку деЕного
засiдання та забезпечус його до,гримаtтня:
предстalвляти Наглядову раду у стосунках з комунацьним пiдприемством, iншими
установами. пiдприсмствал,tи та органiзацiями;
повiдомляти орган, до сфери управлiння якого нatлежить комунадьне пiдприсмство, про
порушенням членом Наглядовоi ради порушеЕня вимог, з |начених у пунктi 7.2 цього
положеннrI> з одночасним вмотивовaшим подд{Itям про дострокове припиненЕя
повновФкен ня члена Наглядовоi ради.
6.2.Голова наглядовоi ради зобов'язапий:
керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством УкраiЪи, Стаryтом ком}.IIаJIьного
пiдприемства, рiшенняrли MicbKoi ради та цим Положенням;
органiзовувати роботу Наглядовоi ради та здiйснювати контроль за виконанням
рiшень,
прийнятих Наглядовою радою ;
не рiдше одного рarзу на пiвроку звiтрати перед мiською радою щодо ефективностi
дiяльностi комунальногО пiдприемсrва та вжитi Наглядовою радою зaжод], спрямованi
на удосконалентrя функцiонувапЕя комунального пiдприемства.
6.3.Звiт оприrподпюеться на офiцiйному сайтi CKa.,raTcbKoi ОТГ.
7. Права та обов'язкп членiв Наглядовпх рад
7.1 .!Iлени Наглядових рад мають право:
отрим}ъатИ iнформацiЮ та док}менти ком}ъzrльного пiдприемств4 необхiднi дlя
6.1

виконмня cBoix фупкцiй, вiдповiдно до ЗакоЕу УкраiЪи
iнформацii>;

<<Про

доступ до публiчноi

отримратИ iнформачiЮ про порядоК денний. дату. чаС та мiсце проведення засiдання
наглядовоi ради не пiзнiше як за 2 робочих днi до визначеноi дати проведеЕня
засiдання;

вимiгати ск;rикання засiдшrня Наглядовоi ради вiдповiдно до вимог цього Положення;
бцати }п{асть у нарадах, комiсiях, засiдаrнях, переговорах, якi проводяться на
Пiдприемствi або за участю посадових осiб цього Пiдприемства. Пlо TaKi заходи
керiвник Пiдприемства або за його дор}ченням iнша особа зобов'язанi iнформlъати
членiв Наглядовсi ради не пiзнiше, нiж за один день до часу ik проведення;
надавати у Письмовiй формi зауважепrrя на рiшення F[цлядовоi
ради.
7 .2.Члепи Наглядових
рад зобов'язанi:
дiяти виключIlо в iHTepecax Micbkoi ради, комунalльного пiдприемств4 його працiвникiв
та територiаrrьноi цромади, проявJIяти сумлiннiсть, обачливiсть та палеIсlу

обережнiсть;
викоЕувати cBoi обов'язки особисто i не передавати власнi повноваження iншiй особi;
не розголошувати конфйенцiйну iнформацiю та комерцiйну таемницю про дiя"rьнiсть
пi.щrрисмства, KpiM випадкiв, передбачених закоЕом, яка стала вiдомото
у зв'язку iз

-

виконанням функцiй члена Наглядовоi ради, особаlrл, якi не мають доступу до такоi
iнформацii, а також не використовувати i'i у cBoix iHTepecax або в iHTepecax TpeTix ОСiб;
члени Наглядовоi ради зобов'язаяi приЙмати rlасть у засiддrнях Наглядовоi ради.
Завчасно повiдомляти голову Наглядовоi ради про неможливiсть участi у засiданнях
Нагляловоi рми iз зазначенням причини вiдсутностi:
не леревищувати межi cBoii повноважень:
керуватися у своiй дiяльностi чинним законодilвством УкраiЪи, Статутом ком}'нМьrlОГО
пiдприемства, рiшеннями MicbKo'i ради та цим положенЕям;
викон}ъати рiшення, прийнятi мiською радою та Наглядовою радою комунального
пiдприемства;
дотримуватися встаЕовлених на пдприемствt правил вIIутрlшнього трудового

розпорядку;
своечасно надавати мiськiй радi, Наглядовiй радi повний обсяг iнформацi'i, яка вiдома
члену Наглядовоi рали про дiяльнiсть та фiнансовий стан комунzшьЕого пiдприемства.
7.3.Виконання функцiй членiв Наглядовоi ради Пiдприемства здiйснюеться
добровiльно i на безоплатнiй ocHoBi, KpiM випадкiв коли у cTaTlTi комунальЕого пiдприемства
передбачено оплату працi члена, голови чи секретаря Наглядовоi ради. Умови оплати працi
визначаються рiшенням ради.

-

8. Вiдповйальпiсть.
8.1.На вимогу MicbKoi ради, голова Наглядовоi ради зобов'язаrrий надати звiт про
дiяльнiстъ Наглядовоi ради.
8.2.У разi невиконання чи ненаJlежного виконання членом Наглядовоi ради cBoix
обов'язкiв голова НагJulдовоi рали уповноважений iнiцiювати перед органом, до сфери
управлiння якого належить ком}ъальне пiдприсмство питання про вiдкликання члена
Наглядовоi ради.
8.3.Члени Наг:rядовоi ради, якi порушили покладенi на Еих обов'язки, несlть
вiдповiдагьнiсть у межах та у вiдповiдностi до вимог чинного законодzrвства УкраiЪи.
9. Припияення дiяльпостi Наглядовоi радп та членства в нiй.
9.1.fliялbHicTb Наглядовоi ради припинясlься за рiшенням органу. до сфери управлiння
якого належить ком}aнfu-lьне пiдприемство, у випадку пор},шення Наглядовою радою вимог

цього положення, а саме:
- не доlримання частоти засiдань (менше чим один раз на мiсяць) протягом пiврiчвого
звiтного TepMiHy;
не надання мiськiй радi звiту за пiвроку дiяльностi чи на його вимогу;
9.2.Випадки rrорушеЕня окремими члеЕами Наглядовоi ради cBoix обов'язкiв,
викJIадених в пlнктi '1.2 положення, можугь бlти пiдставою для позбавлення членства у
Наглядовiй радi за поданням голови Наглядовоi ради чи мiського голови.

-

10. Крптерii утворення Наглядовоi ради
Наглядова рада обов'язково }творюеться в комуна}JIьних унiтарних пiдприемствах за
наявностi одного з таких критерiiв:
10.1. BapTicTb активiв згiдно з даними його фiнансовоi звiтностi за останнiй звiтнiй piK
перевищуе 1 млн. грн..
10,2. Розмiр статутного капiталу перевищус 500 тис. грн..
I0.3. Залальна сума поповненнJI статугного капiта-пу та iнших трансфертiв з мiсцевоtо
бюджету за попереднiй фiнансовий piк с},купно перевищуе 300 тис. грн..
KoMiTeToM УкраiЪи.
1 0.4. Природна монополiя, визначена Антимонопольним
10.5. Займае домiнуоче становище на ринку.
10.6. Сума рiчного обороту за попереднiй фiншrсовий piK перевищуе 1 млн, грн..
10.7. Кiлькiсть працiвникiв становить 20 та бiльше осiб.
10.8.Мае у користувirннi (оренлi, власностi або постiйному користуваIrнi) земельнi
дiлянки площею бiльше нiж 0,10 гектара.

Юрискошсульт Скалатськоi MicbKoi ради

Голик Х.Е.

