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l. Затвердити Положення про Наглядову раду комунrLльного пiдприсмства
<НiкопоrIьське виробниче управлiння водопровiдно-каналiзацiйного
господарства)) НiкопольськоТ MicbKoT ради, що додасться.

2. Затвердити По.ltоження про Наглядову раду комун€tльного пiдприсмства
<MicbKi автомобiльrri дороги - 1>> НiкопольськоТ MicbKoT ради, tцо дода€ться.

3. Затвердити Положення про Наглядову раду комунzLпьного пiлприсп,lства
<MicbKa житлово-технiчна iнспекцiя> Нiкопольськоi MicbKoT ради, що дода€ться.

4. Затверлити Положення про Наглядову раду комунЕuIьного tliлприсмства
<Ритуальна служба> НiкопольськоТ MicbKoT ради, що додаеться.

5. Затвердити Положення про FIаглядову раду НiкопольськоТ MicbKoT
комуtiа_льноТ ав?rрiйно-рятувальноТ служби, що додаеться.

6. Спешiалiсту l категорii управлiння благоустрою, iнфраструктури та
комун.шьного господарства НiкопольськоТ MicbKoT ради Коноваловiй Л.А. :

6.1. Оприлюднити на офiцiйному веб-сайтi НiкопольськоТ MicbKoT ради
текст наксву в розлiлi <Наглядовi ради комун€Lльних пiдприсмств)> протягом 5

робочих днiв з дня ре€страuiТ даного нак€ву;
6.2. !овести змiст даного наказу кер iвникам комун€шьних пiдприсмств

особисто пiд пiдпис.
7. Контроль за виконанням цього нак€ву зали

Начальник уIrравлi ння благоустрою,
irrфраструктури та комун€Lпьного господарства
}-Ii копольськоТ м ic ькоТ ради

за собою.

В.о. Зirrченко
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ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду комунального пИпрп€мства (Нiкопольське

виробппче управJIiння водопровИно-каналiзацiЙного господарства>

Нiкопольськоi MicbKo[ ради

1. Загальнi положення

1.1. Положення про Наглядову раду комун€tльItого пiдприемства
кНiкопольське виробниче управлiння водопровiдно-каналiзацiйного
господарства) Нiкопольськоi Micbкoi ради (далi - Положення) розроблено
вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

|.2. Положення визначае правовий статус та органiзацiю роботи
Наглядовоi ради комунального пiдприемства <Нiкопольське виробниче

управлiння водопровiдно-кана.пiзацiйного господарства> НiкопольськоТ
MicbKoT ради (далi - КП <Нiкопольводоканал>).

1.3. Положення затверджуеться органом, до сфери упраRпiння якого
нЕIпежить КП <Нiкопольводоканал).

1.4. У випадку виникЕення розбiжностей мiж положеннями Статуту
КП <Нiкопольводокан{rл)> i даним Положенням застосовуються норми
Статуту.

1.5. Склад Наглядовоi ради КП (НiкопольводоканаJI) (дшi
Наглядова рала) формуеться вiдповiдно до вимог Порядку утворення,
органiзацii дiяльностi та лiквiдацii Наглядовоi ради комунального
пiдприемства Нiкопольськоi MicbKoi ради, затвердженого рiшенням MicbKoT

ради.

2. Правовий статус Наглядовоi ради

2.1 . Наглядова рада € постiйно дiючим колегiальним органом

управлiння КП <Нiкопольводокан€lл)), що в межах компетенцiТ, визначеноi
законодавством i Статутом Пiдприемства, контролюе та координуе дiяльнiсть
Пiдприемства.

2.2. Метою дiяльностi Наглядовоi ради е захист iHTepeciB
територiальноi громади, як власника, забезпечення реалiзацii статугних
завдань КП <НiкопольводоканаJI>, пiдвищення ефективностi управлiння та
контроль за дiяльнiстю пiдприсмства.

2.З. Порядок створеннJI, дiяльностi та питання, вiднесенi до ix
компетенцii, визначаються Господарським Кодексом УкраiЪи, I-{ивiльним
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кодексом УкраiЪи, Законом Украiни <Про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>, рiшеннями MicbKoi ради, та цим Положенням.

2.4. Наглядовi ради звiтуlоть перед мiською радою не рiдше одного
разу на piK, та на ii вимоry.

3. Компетенцiя, права та завданЕя Цаглядовоi ради

3.1. Компетенцiя Наглядовоi ради визнача€ться дiючим
законодавством УкраiЪи, рiшеннями MicbKoi ради та цим Положенням, з
метою контролю за дiяльнiстю КП <Нiкопольводоканал)), забезпечення tJ
прозоростi, законностi, доцiльностi.

З.2. Наглядова рада мае права, що визначенi дiючим законодавством
УкраiЪи, рiшеннями мiськоi ради та цим Положенrrям.

З.4. Посадовi особи КП <<Нiкопольводоканап>) забезпечують членам
Наглядовоi ради доступ до iнформацiТ в межах, передбачених
законодавством, Стат5rгом пiдприемства, даним Положенням та рiшеннями
MicbKoi ради.

4.Склад Наглядовоi радп

4.| . Персональний склад Наглядовоi ради затверджуеться органом, до
сфери управлiння якого нЕuIежить КП <Нiкопольводоканал).

4.2. Наглядова рада е повновФкною, якщо в ii' роботi бере 1^racTb
бiльше половини членiв затвердженого складу Наглядовоi ради.

4.З . .Що складу НаглядовоТ ради обов'язково включаються
представники мiського голови, MicbKoi ради та нез€шежнi члени, делегованi
громадянськими органiзачiями.

4.4. Набуття або припиненнJI повновЕDкень членом Наглядовоi ради
вiдбуваеться за рiшенням органу, до сфери управлiння якого належить КП
<НiкопольводоканЕrл)), про затвердження персонЕtльного скJIаду Наглядовоi
ради пiдприемства або BHeceIlHJI змiн до Hei.

4.5. .Що складу Наглядовоi ради входять голова, секретар та члени
Наглядовоi ради. Голова та секретар Наглядовоi рали обираються та
вiдкликаються члеЕами Наглядовоi ради iз ii числа простою бiльшiстю
голосiв вiд затвердженого складу Наглядовоi ради.

4.6. Наглядова рада мае право в будь-який час переобрати голову та
секретаря Наглядовоi ради.

4.7. У разi неможливостi виконаншI головою Наглядовоi ради cBoii
повновФкеЕь Його повноваження здiЙснюе секретар НаглядовоТ ради.

5. Засiданпя Наглядово[ ради

5.1. Органiзацiйною формою роботи I:Iаглядовоiради € засiдання.
5.2. Засiдання Наглядовоi ради е публiчпими i проводиться за

потребою, але не рiдше одноlю разу Еа мiсяць i вважаеться правомочними,
якщо Еа ньому присутня бiльшiсть ii членiв вiд загального складу.
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рiшення Наглядовоi ради приймаються бiльшiстю голосiв вiд
загального складу.

Кожний член Наглядовоi ради мае один голос. У випадку розподiлу
голосiв порiвку голос голови Наглядовоi ради е вирiшальним.

5.з. Перше засiданнЯ Наглядовоi ради скJIика€ться органом, до сфери
управлiння якого належить КП кНiкопольводоканЕIл> не пiзнiше, як на п'ятий
робочий день з дати призЕачеЕня повнов€Dкного складу Наглядовоi ради.

наглядова рада на своему першому засiдакнi обирае голову та
секретаря НаглядовоТ ради.

5.4. Засiдання Наглядовоi ради скJIикаються головою Наглядовоi ради
або секретарем за власною iнiцiативою чи на вимогу:

1) ,члена Наглядовоi ради;
2) рiшення MicbKoi ради або ij виконавчого KoMiTery;
3) рiшення зборiв трудового колективу КП <Нiкопольводоканал);
4) рiшення органу, до сфери управлiння якого наJIежить КП

<НiкопольводоканЕrл> ;

5) мiського голови.
5.5. Вимога про скJIикання засiдання НаглядовоТ ради скJIадаеться у

письмовiй формi i подаеться на iм'я голови Наглядовоi ради. Датою наданнrI
вимоги вважаеться дата вр}п{ення повiдомлення пiд розпис головi або
секретарю Наглядовоi ради.

5.6. Засiдання Наглядовоi ради мае бути скJIикане головою
(секретарем) Наглядовоi ради протягом 5 робочих днiв пiсля отримання
вiдповiдноi вимоги.

5.7. На засiдання Наглядовоi ради мож)дь бути запрошенi:
l) представники органу, до сфери управлiння якого наJIежить

KoMyHщIbHe пiдприемство;
2) керiвники структурних пiдроздiлiв КП <НiкопольводокаЕ€rл);
3) голова профспiлкового KoMiTeTy КП <НiкопольводоканаJI);
4) посадовi особи виконавчих органiв MicbKoi ради;
5) депугати мiськоiради;
6) представники громадськостi.
5.8. Проект порядку денного засiдання НаглядовоТ ради готуеться

головою Наглядовоi ради чи ii секретарем та затверджуеться рiшенням
Наглядовоi ради.

5.9. Повiдомлення про проведення засiдання Наглядовоi ради мае
мiстити iнформацiю про дату, час, мiсце засiдання та його порядок денний.

Про порядок денний, дату, час та мiсце проведеЕIIя засiдання
Наглядовоi ради iT члени повiдомляються головою або секретарем
НаглядовоТ ради trерсонально не пiзнiше як за два робочi днi до проведенrrя
засiдання та розмilrry€ться на офiцiйних веб-сайтах КП <НiкопольводоканаJI)
i MicbKoi ради.

5.10. Засiдання Наглядовоi ради або хiд розгляду окремого питання iJ
засiдання може фiксуватися технiчними засобами.

5.1l. Рiшення Наглядовоi ради на засiданнi приймаються вiдкритим
поiменним голосуванням та заносяться до протоколу засiдання.
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5.12. Протокол засiдання Наглядовоi ради пiдписуеться головою i
секретарем Наглядовоi ради. Пiдписаний протокол впродовж 5 робочих днiв
оприлюднюеться на офiцiйному веб-сайтi MicbKoi ради.

Протоколи засiдань Наглядовоi ради оформлюються у трьох
примiрниках впродовж 5 робочих днiв пiсля проведення засiдання. Один з
примiрникiв протоколу переда€ться на ознайомлення начальнику КП
<НiкопольводокЕlнЕtл), другий - органу, до сфери управлiння якого належить
КП <Нiкопольводокан€ш). Копii протокоJry засiдаЕня Наглядовоi ради
надсилаються BciM 'tT членам.

5.13. Протоколи засiдань Наглядовоi ради пiдшиваються до книги
протоколiв та передаються до apxiBy КП <Нiкопольводокан€ul)) вiдповiдно до
вимог законодавства. Протоколи засiдаЕь НаглядовоТ ради зберiгаються
протяюм 5 poKiB.

5.14. Рiшення, прийнятi Наглядовою радою в межах iT повновЕDкень та
компетенцii, е обов'язковими для виконання членами Наглядовоi ради та КП
<<Нiкопольводоканiш). В разi незгоди з рiшенням, прийнятим Наглядовою
радою, воно виноситься на розгляд MicbKoi ради.

5.15.Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою,
здiйснюе голова Наглядовоi ради i, за його дорr{енням, секретар Наглядовоi
ради.

б. Права та обов'язки голови Наглядовоi радп

6.1. Голова Наглядовоi ради мае право:
1) скликати засiдання Наглядовоi ради та головувати на них, готувати

проект порядку денного засiдаflня та забезпечувати його дотримання;
2) представляти Наглядову раду у стосунках з КП

<Нiкопольводок€цl€ш), iншими устаItовап,rи, пiдприемствами та органiзацiями;
3) повiдомляти орган, до сфери управлiння якого належить КП

<Нiкопольводоканап>, про порушеЕням членом Наглядовоi ради cBoik
обов'язкiв, з одночасним вмотивованим поданням про дострокове
припинення повноваженЕя члена Наглядовоi ради.

6.2. Голова наглядовоi ради зобов'язаний:
l) керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством УкраiЪи,

Стаryтом КП <Нiкопольводокан€rл)>, рiшеннями MicbKoi ради та цим
Положенням;

2) органiзовувати роботу Наглядовоi ради та здiйснювати контроль за
виконаннJIм рiшень, прийнятих Наглядовою радою;

3) не рiдше одного разу на piK звiтувати перед мiською радою щодо
ефективностi дiяльностi КП <Нiкопольводоканал)) та вжитi Наглядовою

радою заходи, спрямованi Еа удосконшIення функцiонуванЕя пiдприемства.
6.З. Звiт оприлюдЕюеться на офiцiйних веб-сайтах КП

<НiкопольводоканаJI> та MicbKoi ради.
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7. Права та обов'язкп членiв IIаглядовоI ради

7,|. Члени Наглядових рад мають право:
l) отримувати iнформацiю та документи КП <НiкопольводоканаJID,

необхiднi для виконаIIнJI cBoix функцiй, вiдповiдно до Закону Украihи <Про
доступ до публiчноi iнформацii>.

2) отримувати iнформацiю цро порядок денний, дату, час та мiсце
проведеннrI засiдання НаглядовоТ ради не пiзнiше як за 2 робочих днi до
визначеноi дати проведення засiдання.

З) вимагати скJIикання засiдання Наглядовоi ради вiдповiдно до вимог
цього Положення.

4) брати r{асть у нарадах, комiсiях, засiданнях, переговорах, якi
проводяться на КП <НiкопольводоканаJI)) або за rrастю посадових осiб цього
пiдприемства. Про TaKi з€lходи керiвник КП <НiкопольводоканаJI)) або за його
дорученшIм iнша особа, зобов'язанi iнформувати члеЕiв Наглядовоi ради не
пiзнiше, нiж за один день до часу ix проведення;

5) надавати у письмовiй формi окрему думку щодо питання порядку
денного та проекту рiшення Наглядовоi ради;

6) безперешкодного позачергового прийому у посадових осiб
Пiдприемства;

7) вносити пропозицii до планiв роботи КП <Нiкопольводоканал);
8) вносити питання, проекти документiв, рiшень, пропозицii та

заувФкення до порядку денного засiдання Наглядовоi ради КII
<НiкопольводоканаJI) ;

9) порушувати питанЕя про звiльнення посадових осiб КП
<Нiкопольводоканап);

10) порушувати питаЕня про звiтування посадових осiб КП
<<НiкопольводоканаJI> перед Наглядовою радою.

7.2. Члени Наглядових рад зобовlязанi:
1) дiяти виключно в iнTepecax MicbKoi ради, КП <НiкопольводоканаJI),

його працiвникiв та територiальноi громади MicTa Нiкополя, проявJlяти
сумлiннiсть, обачливiсть та н€rлежну обережнiсть;

2) виконувати своi обов'язки особисто i не передавати власнi
повноважеЕIuI iншiй особi;

3) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю та комерчiйну
та€мницю про дiяльнiсть КП <Нiкопольводокан€ul)), KpiM випадкiв,
передбачених законом, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй
члена Наглядовоi ради, особа}.l, якi не мають доступу до такоi iнформацii, а
також не використовувати iT у cBoix iнTepecax або в iHTepecax TpeTix осiб;

4) члени Наглядовоi ради зобов'язанi приймати rIасть у засiданнях
Наглядовоi ради. Завчасно повiдомляти голову Наглядовоi ради про
неможливiсть участi у засiданнях Нагrrядовоi ради iз зазначенням fiричини
вiдсутностi;

5) не перевипryвати межi своiх повноважеЕь;
6) керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством УкраiЪи,
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Статутом КП <НiкопольводоканалD, рiшеннями MicbKoi ради, рiшеннями
викоЕавчих органiв MicbKoi ради та цим Положенням;

7) виконувати рiшення, прийнятi мiською радою, виконавчими
оргаЕzIми MicbKoi ради та Наглядовою радою КП <Нiкопольводоканал});

8) дотримуватися встановлених на КП <Нiкопольводоканzul) правил
вну,грiшнього трудового розпорядку;

9) своечасно надавати мiськiй радi, Наглядовiй ралi повний обсяг
iнформацii, яка вiдома члену Наглядовоi ради про дiяльнiсть та фiнансовий
стан КП <НiкопольводоканаJI D.

8. ВiдповЦальнiсть

8.1. На вимоry MicbKoi ради, юлова Наглядовоi ради зобов'язаний
надати звiт про дiяльнiсть Наглядовоi ради.

8.2. !Iлени Наглядовоi ради, якi порушили покладенi на них обов'язки,
несуть вiдповiдальнiсть у межах та у вiдповiдностi до вимог чинного
з€lконодавства УкраiЪи.

9. Припинення дiяльностi Наглядовоi радш та членства в нiй

9.1. ,Щiяльнiсть Наглядовоi ради припинясться за рiшенням органу, до
сфери управлiння якого ншIежить КП <НiкопольводоканаJI)), у випадку
порушення Наглядовою радою вимог цього положення, а сап{е:

1) не дотримаЕня частоти засiдань (менше чим один раз на мiсяць)
протягом пiврiчного звiтного TepMiHy;

2) не надання мiськiй радi звiту за piK дiяльностi чи на його вимоry;
9,2. У разi, якщо КП <Нiкопольводоканал)), за минулий фiнансовий piK

не пiдпадае пiд критерii, вiдповiдно до яких обов'язково утворю€ться
Наглядова рада, то виконавчий орган, до сфери управлiння якого наJIежить
пiдприемство, приймае рiшення про лiквiдацiю Наглядовоi ради.

9.3.Повноваження члена Наглядовоi ради КП <Нiкопольводоканал>
припиt{яються з моменту набрання чинностi рiшення органу, до сфери

управлiння якого належить пiдприемство, якщо в рiшеннi не зазначено iнше.
Рiшення про припиЕеЕня повноваження члена Наглядовоi ради КП

<НiкопольводоканаJI) приймаеться протягом 5-ти робочих днiв з наступних
пiдстав:

9.З.1. за iнiцiативою члена НаглядовоТ ради на пiдставi його письмовоi
з€uIви Ita iм'я органу, до сфери управлiння якого н€шежить КII
<Нiкопольводоканал>;

9.3.2, за розпорядженням мiського голови - стосовно члена Наглядовоi

ради делегованого мiським головою;
9.З.З. за рiшенням MicbKoT ради - стосовно члена Наглядовоi ради

делегованою мiською радою;
9.3.4. за iнiцiативою громадськоТ органiзацiТ, вiд якоi висунутий член

Наглядовоi ради - стосовно незЕtIIежЕого члена Наглядовоi ради;
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9,4. Член Наглядовоi ради КП <НiкопольводоканаJI)) зобов'язаний
невiдкладно подати Нiкопольськiй мiськiй радi письмову зЕrяву про
припинення cBo'tх повноважень у разi виявлення обставин невiдповiдностi
вимогаJчt, встановJIеним цим Порядком та Статутом пiдприемства, а також у
випадку невiдповiдностi незЕuIежного члена Наглядовоi ради КП
<Нiкопольводоканал)), вимогам до незалежних членiв Наглядових рад
комунальних пiдприемств, визначених рiшенням MicbKoT ради.

9.5.Прийняття рiшення органом, до сфери управлiння якого н€uIежить

КП <Нiкопольводоканм)), про припинення повноважень члена Наглядовоi

ради е пiдставою для припинення вiдносин з такою особою з моменту
набрання чинностi рiшення, якщо в рiшеннi не зазначено iнше.

9.6.Повноваження члена Наглядовоi ради КП <Нiкопольводоканul))
припиЕяються рiшенням органу, до сфери управлiння якого нЕuIежить

пiдприемство у випадку:
9.6.1,Неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядовоi ради КП

<Нiкопольводоканал> за станом здоров'я - через два тижнi з моменту
надання ним або його законним представЕиком письмового повiдомлення
про це вiдповiдному суб'екту управлiння.

9.6.2.ПритягненЕя до вiдповiдальностi за вчинення злочину - з моменту
набрання законноi сили вироку суду,

9.6.3. CMepTi - з моменту настання юридичного факту cMepTi.

9.б.4. Визнання його недiездатним або обмежено дiездатним, безвiсно
вiдсутнiм чи померлим - з моменту набрання законноi сили рiшення суду.

9.6.5. Лiквiдацii Наглядовоi ради - з моменту прийняття рiшення
органом, до сфери управлiння якого належить КП <НiкопольводоканаJI).

9.6.6. Закiнчення строку, на який члена Наглядовоi ради було
призначено - з наступного дня пiсля закiнчення вiдповiдноrо строку.

9.7. Випадки порушеннJI окремими членами Наглядовоi ради своiх
обов'язкiв, можуть бути пiдставою для позбавлення членства у Наглядовiй

ради за поданням голови Наглядовоi ради чи мiського голови.
9.8. У разi припиненкя повноважень члена Наглядовоi ради, орган, до

сфери управлiння якого належить КП <Нiкопольводоканал мае призначити
iншого члена Наглядовоi ради вiдповiдно до положень, визначених цим
Порядком та законом, у строк, що не перевип_ry€ трьох мiсячiв. Орган

управлiння зобов'язаний забезпечувати HMBHicTb у складi Наглядовоi ради
достатньоТ кiлькостi членiв з метою виконання покJIадених на Наглядову

раду функцiй (у тому числi необхiдноi кiлькостi незалежних членiв).

Начальппк КП <Нiкопольводоканал) Ю.М.Великий



(ЗАТВЕРДЖЕНО>
Наказом управлiння благоустрою,
iнфраструктури та комунального
господарства Нiкопольськоi MicbKoi

ради
Bl .р{ {? Ng {Z

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду комунального пiдприсмства

<<MicbKi автомобiльнi дороrи - 1> НiкопольськоТ MicbKoi ради

1. Загальнi положення
1.1. Положення про Наглядову раду комунального пiдприемства

<MicbKi автомобiльнi дороги - 1 > Нiкопольськоi MicbKoi ради (далi -

Положення) розроблено вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
|,2, Положення визначае правовий статус та органiзацiю роботи

Наглядовоi ради комун€!льного пiдпри€мства <MicbKi автомобiльнi дороги - l>
(надалi - комунальне пiдприемство).

l.З. Положення затверджуеться органом, до сфери управлiння якого
наJIежить комунЕrльне пiдприсмство.

|.4. У випадку виникнення розбiжностей мiж положеннями Статуту
комун€rльного пiдприемства i даним Положенням застосов},ються норми
Статуту комунzrльного пiдприемства.

1.5. Склад Наглядовоi ради комунального пiдприсмства Нiкопольськоi
MicbKoi ради (далi - Наглядова рада) формуеться вiдповiдно до вимог Порядку

утворення, органiзацii дiяльностi та лiквiдацii Наглядовоi ради комунального
пiдприемства Нiкопольськоi MicbKoT ради, затвердженого рiшенням MicbKoi

ради.
2. Правовий статус Наглядовоi ради

2.|. Наглядова рада е постiйно дiючим колегiальним органом

управлiння комунального пiдприемства, що в межах компетенцii, визначеноi
законодавством i Стаryтом Пiлприсмства. контролю€ та координус дiяльнiсть
Пiдприсмства.

2.2. Метою дiяльностi Наглядовоi ради € захист iHTepeciB територiальноi
громади, як власника, забезпечення реалiзацii статутних завдань комун€цьного
пiдприемства, пiдвищення ефективностi управлiння та контроль за дiяльнiстю
комунмьного пiдприемства.

2.З. Порядок створення, дiяльностi та питання, вiднесенi до ix
компетенцii, визначаються Господарським Кодексом Украiни, I-{ивiльним

кодексом Украiни, Законом УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>,

рiшеннями MicbKoi ради, та цим Положенням.

2.4. Наглядовi ради звiryють перед мiською радою не рiдше одного разу
на piK, та на iT вимоry.
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3. Компетенцiяо права та завдання Наглядовоi ради
З.1 . Компетенцiя Наглядовоi ради визначаетъся дiючим законодавством

Украiни, рiшеннями MicbKoi ради та цим Положенням, з метою контролю за

дiялiнiстю комун€шьного пiдприемства, забезпечення iT прозоростi, законностi,
доцiльностi.

З.2. Наглядова рада мае права, що визначенi дiючим законодавством
Украiни, рiшеннями MicbKoi ради та цим Положенням.

З.4. Посадовi особи комунzLльного пiдприемства забезпечують членам
Наглядовоi ради доступ до iнформацii в межах, передбачених законодавством,
Статутом комунального пiдприсмства, даним Положенням та рiшеннями
MicbKoI ради.

4.Склад Наглядовоi ради
4.|. Персональний склад Наглядовоi ради затверджусться органом, до

сфери управлiння якого наJIежить комунЕlJIъне пiдприемство.
4.2. Наглядова рада с повноважною, якщо в Ti роботi бере у{асть бiльше

половини членiв затвердженого складу Наглядовоi ради.
4.З. Що складу Наглядовоi ради обов'язково вкJIючаються представники

мiського голови, MicbKoi ради та незалежнi члени, делегованi громадянськими
органiзацiями.

4.4. Набуття або припинення повноважень членом НаглядовоТ ради
вiдбуваеться за рiшенням органу, до сфери управлiння якого належить
комунаJIьне пiдприемство про затвердження персонального складу НаглядовоТ

ради комунального пiдприсмства або внесення змiн до Hei.

4,5, До складу Наглядовоi ради входять голова, секретар та члени
Наглядовоi ради. Голова та секретар Наглядовоi ради обираються та
вiдкликаються членами Наглядовоi ради iз ik числа простою бiльшiстю голосiв
вiд затвердженого складу Наглядовоi ради.

4.6, Наглядова рада мае право в будь-який час переобрати голову та
..прЬruря Наглядовоi ради.

4.7. У разi неможливостi виконання головою Наглядовоi ради cBoik
повноважень його повноваження здiйснюе секретар Наглядовоi ради.

5. Засiдання НаглядовоТ ради
5.1. Органiзацiйною формою роботи Наглядовоi ради с засiдання.
5.2. Засiдання Наглядовоi ради с публiчними i проводиться за потребОЮ,

аJIе не рiлше одного разу на мiсяць i вважасться правомочними, якщо на ньому
присутня бiльшiсть rt членiв вiд загаIIьного складу.

Рiшення Наглядовоi ради приймаються бiльшiстю голосiв вiд загальнОГО

складу.
Кожний член Наглядовоi ради мас один голос. У випадку розполiлу

голосiв порiвну голос голови Наглядовоi ради е вирiшальним.
5.З. Перше засiдання Наглядовоi ради скликасться органом, до сфеРи

управлiння якого наJIежить комунаJIьне пiдпри€мство не пiзнiше, як на л'ятий

робочий денЬ з дати гIризначення повноважного складУ НаглядовоТ Ради
комуныIьного пiдприемства.
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Наглядова рада на свосму першому засiданнi обирае голову та секретаря

Наг.rtядовоi ради.
5,4. Засiдання Наглядовоi ради скликаються головою Наглядовоi ради

або секретарем за власною iнiцiативою чи на вимогу:
1) члена Наглядовоi ради;
2) рiшення MicbKoi ради або iT виконавчого KoMiTeTy;

З) рiшення зборiв трудового колективу комунrllrьного пiдприемства;
4) рiшення органу, до сфери управлiння якого н€uIежить комун€Lльне

пiдприсмство;
5) мiського голови.
5.5. Вимога про скликання засiдання НаглядовоТ ради складасться у

письмовiй формi i подасться на iм'я голови НаглядовоТ ради. ,Щатою наДанНя

вимоги вважасться дата вручення повiдомлення пiд роЗпис гОЛОВi абО

секретарю Наглядовоi ради.
5.6. Засiдання Наглядовоi ради мае бути скликане головою (секретарем)

Наглядовоi ради протягом 5 робочих днiв пiсля отримання вiдповiдноi вимоги.
5.7, На засiдання Наглядовоi ради можуть бути запрошенi:
1) представники органу, до сфери управлiння якого належить

комунаJIьне пiдприсмство;
2) керiвники структурних пiдроздiлiв комунального пiдприемсТВа;

3) голова профспiлкового KoMiTeTy комунаIIьного пiдприемства;
4) посадовi особи виконавчих органiв мiськоiради;
5) депутати мiськоi ради;
б) представники громадськостi.
5.8. Проект порядку денного засiдання НаглядовоI ради готусться

головою Наглядовоi ради чи if секретарем та затверджУсТЬсЯ РiШеННЯМ
Наглядовоi ради.

5.9. Повiдомлення про проведення засiдання Наглядовоi Ради МаС

мiстити iнформацiю про ДоТУ, час, мiсце засiдання та його порядок денний.
Про порядок денний, дату, час та мiсце проведення засiдання Наглядовоi

ради iT члени повiдомляються головою або секретарем Наглядовоi ради
персонаJIьно не пiзнiше як за два робочi днi до проведення засiдання та

розмiщуеться на офiцiйних веб-сайтах комунЕtлъного пiдприемства i Micbkoi

Ради.
5.10. Засiдання Наглядовоi ради або хiд розгляду окремого питання 1i

засiдання може фiксуватися технiчними засобами.
5.11. Рiшення Наглядовоi Ради на засiданнi приймаються вiдкритим

поiменним голосуванням та заносяться до протоколу засiдання.
5.12. Протокол засiдання Наглядовот Ради пiдписуеться головою i

секретарем НаглядовоТ ради. Пiдписаний протокол впродовж 5 робочих днiв
оприлюднюсться на офiчiйному веб-сайтi MicbKoi ради.

протоколи засiдань Наглядовоi ради оформлюються у трьох примlрниках

"продо"* 
5 робочих днiв пiсля проведення засiдання. Один з примiрникiв

протоколу передасться на ознайомлення керiвнику комунагIьного пiдприсмства,

другий - органу, до сфери управлiння якого н€tлежить комунальне
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пiдприсмство. КопiТ протоколу засiдання Наглядовоi Ради надсилаються BciM if
членам.

5.13. Протоколи засiдань Наглядовоi Ради пiдшиваються до книги

протоколiв та передаються до apxiBy комунального пiдприемства вiдповiдно до

вимог законодавства. Протоколи засiдань Наглядовоi Ради зберiгаються

гIротягом 5 poKiB.

5.14. Рiшення, прийнятi Наглядовою радою в межах Ti повноважень та

комгtетенцii, е обов'язковими для виконання членами Наглядовоi Ради та

керiвником комунчUIъного пiдприсмства. В разi незгоди з рiцrенням, прийнятим

Наглядовою радою, воно виноситься на розгляд MicbKoi ради.
5.15.КонтролЬ за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою,

здiйснюс голова НаглядовоI ради i, за його дорученням, секретар НаглядовоТ

Ради.

6. Права та обов'язки голови Наглядовоi ради
б.1 . Голова Наглядовоi ради мас право:

1) скликати засiдання Наглядовоi ради та головувати на них, готувати

проект порядку денного засiдання та забезпечувати його дотримання;
2) представляти Наглядову раду у стосунках з комун€LIIьним

пiдприемством, iншими установами, пiдприемствами та органiзацiями;

] З) повiдомляти орган, До сфери управлiння якого наlIежить комун€tпъне

пiдприемство, про порушенням членом Наглядовоi ради своТх обов'язкiв, з

одночасним вмотивованим поданням про дострокове припинення

повноваження члена Наглядовоi ради.
6.2. Голова наглядовоi ради зобов'язаний:

1) керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством

статутом комунаJIьного пiдприемства' рiшеннями Micbkoi ради
Положенням;

2) органiзовувати роботу Наглядовоi ради та здiйснюватИ контроль за

виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою;
з) не рiдше одного разу на pik звiтувати перед мiською радою щодо

ефективностi дiяльностi комунаJIьного пiдприемства Та ВЖИТi НаГЛЯДОВОЮ

радою заходи, спрямованi на удоскон€Lлення функцiонування комунаJIьного

пiдприсмства.
6.з. Звiт оприлюднюеться на офiцiйних веб-сайтах комунального

пiдприсмства та MicbKoi ради.

7. Права та обов'язки членiв Наглядовоi ради

7.1. Члени Наглядових рад мають право:

1) отримувати iнформацiю та документи комунапьного пiдприемства,

необхiднi для виконання свотх функчiй, вiдповiдно до Закону Украiни <про

доступ до публiчноi iнформацii>.
2) отримувати iнформацiю про порядок денний, дsт}, час та мiсце

проведення засiдання Наглядовоi ради не пiзнiше як за 2 робочих днi до

визначеноi дати проведення засiдання.

Украiни,
та цим
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З) вимагати скликання засiдання Наглядовоi ради вiдповiдно до вимог
цього Положення.

4) брати участь у нарадах, комiсiях, засiданнях, переговорах, якi
проводяться на комунаJIьному пiдприсмствi або за участю посадових осiб цього
пiдприсмства. Про TaKi заходи керiвник комунального пiдприсмства або за його
дорученням iнша особа зобов'язанi iнформувати членiв Наглядовоi ради не
пiзнiше, нiж за один день до часу Тх проведення;

5) надавати у письмовiй формi окрему думку щодо питання порядку
денного та проекту рiшення НаглядовоТ ради;

6) безперешкодного доступу до Bcix примiщень Пiдприемства;
, 7) безперешкодного позачергового прийому у посадових осiб

Пiлприемства;
S) вносити пропозицii до планiв роботи Пiдприемства;
9) вносити питання, проекти документiв, рiшень, пропозицii та

зауваження до порядку денного засiдання Наглядовоi ради Пiдприсмства;
10) порушувати питання про звiльнення посадових осiб Пiдприсмства;
l 1) порушувати питання про звiтування посадових осiб Пiдприемства

перед Наглядовою радою.
7 .2. Члени Наглядових рад зобов'язанi :

l ) дiяти виключно в iHTepecax MicbKoi ради, комунального пiдприемства,
його працiвникiв та територiальноi громади MicTa Нiкополя, проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть та наJIежну обережнiсть;

2) виконувати своi обов'язки особисто i не передавати власнi
повчоваження iншiй особi;

3) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю та комерчiйну
таемницю про дiяльнiсть Пiдприсмства, KpiM випадкiв, передбачених законом,
яка стаJIа вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядовоi ради,
особам, якi не мають доступу до TaKoi iнформацii, а також не використовувати
ii у своiх iHTepecax або в iHTepecax TpeTix осiб;

4) члени Наглядовоi ради зобов'язанi приймати участь у засiданнях
Наглядовоi ради. Завчасно повiдомляти голову Наглядовоi ради про
неможливiсть участi у засiданнях НаглядовоТ ради iз зазначенням причини
вiдсутностi;

5) не перевищувати межi cBoix гIовноважень;
6) керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством Украiни,

Статутом комунzLльного пiдприемства, рiшеннями MicbKoi ради, рiшеннями
виконавчих органiв мiськоi ради та цим Положенням;

' 7) виконувати рiшення, прийнятi мiською радою, виконавчими органами
MicbKoi ради та Наглядовою радою комунаJIьного пiдприемства;

S) дотримуватися встановлених на пiдприсмствi правил внутрiшнЬоГо
трудового розпорядку;

9) свосчасно надавати мiськiй радi, Наглядовiй радi повний обсяг
iнформачii, яка вiдома члену Наглядовоi ради про дiяльнiсть та фiнансовиЙ стан

комунального пiдприемства.



6

ii 8. Вiдповiдальнiсть
8.1. На ВиМоry мiськоi ради, голова Наглядовоi ради зобов'язаний

надати звiт про дiяльнiсть Наглядовоi ради.
8.2. Члени НаглядовоТ ради, якi порушили покладенi на них обов'язки,

НеСУТЬ вiдповiдальнiсть у межах та у вiдповiдностi до вимог чинного
законодавства УкраТни.

9. Припинення дiяльностi Наглядовот ради та членства в нiй
9.1 . Щiяльнiсть Наглядовоi ради припинясться за рiшенням органу, до

сфери управлiння якого н€шежить комун€шьне пiдприемство, у випадку
порушення Наглядовою радою вимог цъого положення, а саме:

1) не дотримання частоти засiдань (менше чим один р€lз на мiсяць)
протягом пiврiчного звiтного TepMiHy;

2) не надання мiськiй радi звiту за piK дiяльностi чи на його вимогу;
9.2. У разi, якщо комун€шьне пiдприемство, на якому утворено Наглядову

раду, За минулиЙ фiнансовиЙ piK не пiдпадас пiд критерii, вiдповiдно до яких
обов'язково утворюеться Наглядова рада, то виконавчий орган, до сфери

управлiння якого належить комунальне пiдприемство, приЙмас рiшення про
лiквiдацiю Наглядовоi ради.

9.З.Повноваження члена НаглядовоТ ради комунаJIьного пiдприемства
припиняються з моменту набрання чинностi рiшення органу, до сфери

управлiння якого ншIежить комунаJIьне пiдприемство, якщо в рiшеннi не

зазначено iнше.
Рiшення про припинення повноваження члена Наглядовоi ради

комJzнального пiдприемства приймаеться протягом 5-ти робочих днiв з

наступних пiдстав:

9.3.1. за iнiцiативою члена Наглядовоi ради на пiдставi його письмовоi
заяви на iм'я органу, до сфери управлiння якого належить комуншIьне
пiдприсмство;

9.З.2, за розпорядженням мiського голови - стосовно члена Наглядовоi

ради делегованого мiським головою;
9.З.З. за рiшенням MicbKoT ради - стосовно члена Наглядовоi ради

делегованого мiською радою;
9.З.4. за iнiцiативою громадськоi органiзацii, вiд якоi висунутий член

Наглядовоi ради - стосовно незаJIежного члена Наглядовоi ради;
9.4. Член Наглядовоi ради комунЕLпьного пiдприемства зобов'язаний

невiдкладно подати Нiкопольськiй мiськiй радi письмову заяву про припинення
cBoix повноважень у разi виявлення обставин невiдповiдностi вимогам,

встановленим цим Порядком та Статутом комунаJIьного пiдприемства, а також

у випадку незапежного члена Наглядовоi ради комунального пiдприемства,

вимогам до незаJIежних членiв Наглядових рад комунаJIьних пiдприсмств,
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визначених рiшенням Micbkoi ради.
9.5.Прийнят'гя рiшення органом, до сфери управлiння якого наJIежить

комун€Lльне пiдприемство, про припинення повноважень члена Наглядовоi ради
с пiдставою для припинення вiдносин з такою особою з моменту набрання
чинностi рiшення, якщо в рiшеннi не зазначено iнше.

9.6.Повноваження члена Наглядовоi ради комунального пiдприсмства
припиняються рiшенням органу, до сфери управлiння якого наJIежить

комунальне пiдприсмство у випадку:
9.6.1 .Неможливостi виконання обов'язкiв члена НаглядовоТ ради

комунаJIьного пiдприсмства за станом здоров'я - через два тижнi з моменту
надання ним або Його законним представником письмового повiдомлення про

це вiдповiдному суб'екту управлiння.
9.6.2.Притягнення до вiдповiдальностi за вчиненнJI злочину - з моменту

набрання законноi сили вироку суду.
9.6.З. CMepTi - з моменту настання юридичного факту cMepTi.

9.6.4. Визнання його недiездатним або обмежено дiездатним, безвiсно
вiдсутнiм чи померлим - з моменту набрання законноТ сили рiшення суду.

9.6.5. Лiквiдацii Наглядовоi ради - з моменту прийняття рiшення органом,

до сфери управлiння якого на-пежить комуна-пьне пiдприсмство.
9.6.6. Закiнчення строку, на який члена Наглядовоi ради було призначено

- з наступного дня пiсля закiнчення вiдповiдного строку.
9,7, Випадки порушення окремими членами НаглядовоI ради своiх

обов'язкiв, можуть бути пiдставою для позбавлення членства у Наглядовiй

ради за поданням голови Наглядовоi ради чи мiського голови.
9.8. У разi припиненнJI повноважень члена Наглядовоi ради, орган, до

сфеци управлiння якого н€Lпежить комун€tльне пiдприсмство мае призначити

iншdго члена Наглядовоi ради вiдповiдно до положень, визначених цим
Порядком та законом, у строк, що не перевищуе трьох мiсяцiв. Орган

управлiння зобов'язаний забезпечувати наявнiсть у складi Наглядовоi ради
достатньоi кiлькостi членiв з метою виконання покладених на Наглядову раду

функuiй (у тому числi необхiдноi кiлькостi незалежних членiв).

Виконуючий обов'язки директора
комунального пiдприемства
<MicbKi автомобiльнi дороги - 1>>

Нiкопольськоi MicbKoi ради о.Ю. Тяжемов

ц



(ЗАТВЕРДЖЕНО)
Наказом управлiння благоустрою.
iнфраструктури та комунального
господарства НiкопольськоТ Mic ькоТ

Ради

вiдУ6.о{. Zpaxs 
'Z

ПОЛОЖЕННЯ
Комунального пiдприсмства <<MicbKa житлово-технiчна iнспекцiя>

НiкопольськоТ MicbKoT ради

1. Загальнi положення
1.1. Положення про Наглядову раду комун€LгIьного пiдприсмства

<MicbKa житлово-технiчна iнспекцiя> Нiкопольськоi мiськоi ради (далi
Положення) розроблено вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

1.2, Положення визнача€ правовий статус та органiзацiю роботи
НаглядовоТ ради комун€Lльного пiдприсмства <<MicbKa житлово-технiчна
iнспекцiя> НiкопольськоТ MicbKoT ради (далi Наглядова рада).

1.3. Положення затверджу€ться органом, до сфери управлiння якого
на_пежить KoMyH€IJIbHe пiдприемство <MicbKa житлово-технiчна iнспекцiя>
Нiкопольськоi MicbKoi ради (далi Пiдприемство).

1.4. У випадку виникнення розбiжностей мiж положеннями Статуту
комунапьного пiдприсмства i даним Положенням застосовуються норми
Статуту комунаJIьного пiдприемства <MicbKa житлово-технiчна iнспекцiя>
НiкопольськоТ MicbKoT ради.

1.5. Склад НаглядовоI ради формусться вiдповiдно до вимог Порядку
утворення, органiзацii дiяльностi та лiквiдацii Наглядовоi ради комун€шьного
пiдприсмства KMicbKa житлово-технiчна iнспекцiя> НiкопольськоТ MicbKoT ради,
затвердженого рiшенням MicbKoi ради.

2. Правовий статус Наглядовоi ради
2.t. Наглядова рада € постiйно дiючим колегiальним органом

УпРавлiнНЯ комун€uIьного пiдприсмства, що в межах компетенцiТ, визначеноТ
ЗаКОНОДаВСТВОМ i Статутом Пiдприемства, контролю€ та координус дiяльнiсть
Пiдприемства.

2.2. МетОю дiяльностi Наглядовоi ради с захист iHTepeciB територiальноТ
громади, як власника, забезпечення реалiзацiт статутних завдань Пiдпри€мства:,
пiдвищення ефективностi управлiння та контроль за дiяльнiстю Пiдприсмства.

2.з. Порядок створення, дiяльностi та питання, вiднесенi до Тх

компетенцiТ, визначаютьсЯ Господарським Кодексом УкраТни, I{ивiльним
кодексоМ УкраТни, Законом УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>,

рiшеннями мiськоi ради, та цим Положенням.
2.4- Наглядовi ради звiтують перед мiською радою не рiдше одного разу

на piK, та на if вимоry.
3. Компетенцiя' права та завдання Наглядовоi Ради

3.1. Компетенцiя Наглядовот Ради визначаеться дiючим законодавством
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УкраТни, рiшеннями MicbKoT ради та цим Положенням, з метою контролю за

дiяльнiстю Пiдпри€мства, забезпечення if прозоростi, законностi, доцiльностi.
З.2. Наглядова рада мае прав0, що визначенi дiючим законодавством

Украiни, рiшеннями MicbKoT ради та цим Положенням.
З.4. Посадовi особи Пiдприемства забезпечують членам НаглядовоТ

ради доступ до iнформацii в межах, передбачених законодавством, Статутом
Пiдприемства, даним Положенням та рiшеннями MicbKoT ради.

4.Склад Наглядовоi ради
4.1. Персональний склад НаглядовоТ ради затверджуеться органом, до

сфери управлiння якого нzLпежить KoMyH€lJIbHe пiдпри€мство.
4.2. Наглядова рада е повноважною, якщо в ii роботi бере участь бiльше

половини членiв затвердженого складу НаглядовоТ ради.
4.З. Що складу НаглядовоТ ради обов'язково включаються представники

мiського голови, мiськоi ради та незztлежнi члени, делегованi громадянськими
органiзацiями.

4.4. Набуття або припинення повноважень членом НаглядовоТ ради
вiдбувасться за рiшенням органу, до сфери управлiння якого наJIежить
Пiдприемство про затвердження персонаJIьного складу НаглядовоТ ради
Пiдприемства або внесення змiн до нього.

4.5. Що складу НаглядовоТ ради входять голова, секретар та члени
НаглядовоТ ради. Голова та секретар Наглядовоi ради обираються та
вiдкликаються членами Наглядовоi ради iз ix числа простою бiльшiстю голосiв
вiд затвердженого складу НаглядовоТ ради.

4.6. Наглядова рада мае право в буль-який час переобрати голову та
секретаря НаглядовоТ ради.

4.7. У разi неможливостi виконання головою НаглядовоТ ради своТх
повноважень його повноваження здiйснюе секретар Наглядовоi ради.

5. Засiдання Наглядовоi ради
5.1. Органiзацiйною формою роботи Наглядовоi ради е засiдання.
5.2. ЗасiДання Наглядовоi ради е публiчними i проводиться за потребою,

€lJIе не рiдше одного разу на мiсяць i вважаеться правомочними, якщо на ньому
присутня бiльшiсть iT членiв вiд загаJIьного складу.

РiШення Наглядовоi ради приймаються бiльшiстю голосiв вiд загального
складу.

Кожний член НаглядовоТ ради мас один голос. У випадку розподiлу
голосiв порiвну голос голови Наглядовот ради е вирiшальним.

5.3. Перше засiданнЯ НаглядоВоТ радИ склика€Ться органом, ло сфери
управлiНня якогО н€LлежитЬ ПiдприеМство не пiзнiше, як на п'ятий робочий день
з дати призначення повноважного складу Наглядовоi ради Пiдприемства.

наглядова рада на сво€му першому засiданнi обира€ голову та секретаря
НаглядовоТ ради.

5.4- Засiдання Наглядовот ради скликаються головою Наглядовот Ради
або секретарем за власною iнiцiативою чи на вимогу:

1) члена Наглядовоi ради;
2) рiшення MicbKoT ради або if виконавчого KoMiTeTy;
з) рiшення зборiв трудового колективу комунuшьного пiдприемства;
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4) рiшення органу, до сфери управлiння якого наJIежить комунальне
пiдприсмство;

5) мiського голови.
5.5. Вимога про скликання засiдання Наглядовоi ради складаеться у

письмовiй формi i подаеться на iм'я голови НаглядовоТ ради. !атою надання
вимоги вважасться дата вручення повiдомлення пiд розпис головi або
секретарю НаглядовоТ ради.

5.6. Засiдання НаглядовоТ ради мае бути скликане головою (секретарем)
Наглядовоi ради протягом 5 робочих днiв пiсля отримання вiдповiдноТ вимоги.

5.7. На засiдання Наглядовоi ради можуть бути запрошенi:
1) представники органу, до сфери управлiння якого належить

комун€Lльне пiдпри€мство ;

2) керiвники структурних пiдроздiлiв комунального пiдприсмства;
3) голова профспiлкового KoMiTeTy комунztльного пiдприсмства;
4) посадовi особи виконавчих органiв мiськоТради;
5) депутати мiськоТради;
6) представники громадськостi.
5.8. Проект порядку денного засiдання НаглядовоТ ради готу€ться

головою НаглядовоТ ради чи iT секретарем та затверджуеться рiшенням
НаглядовоТ ради.

5.9. Повiдомлення про проведення засiдання НаглядовоТ ради ма€
мiстити iнформацiю про дOту, час, мiсце засiдання та його порядок денний.

Про порядок денний, дату, час та мiсце гIроведення засiдання Наглядовоi
ради iT члени повiдомляються головою або секретарем НаглядовоТ ради
Персон€lJIьно не пiзнiше як за два робочi днi до проведення засiдання та
розмiщуеться на офiцiйних веб-сайтах Пiдприсмства i мiськоi ради.

5.10. Засiдання Наглядовоi ради або хiд розгляду окремого питання if
засiдання може фiксуватися технiчними засобами.

5.1l. Рiшення Наглядовоi ради на засiданнi приймаються вiдкритим
поiменним голосуванням та заносяться до протоколу засiдання.

5.12. ПРОтокол засiдання НаглядовоТ ради пiдписуеться головою i
СеКРеТаРеМ НагляДовоТ ради. ПiдписаниЙ протокол впродовж 5 робочих днiв
оприлюднюсться на офiцiйному веб-сайтi MicbKoi ради.

ПРОТОКОли засiдань Наглядовоi ради оформлюються у трьох примiрниках
впродовж 5 робочих днiв пiсля проведення засiдання. Один з примiрникiв
протоколУ передаеться на ознайомлення керiвнику Пiдприсмства, лругий
ОРГаНУ, ЛО СфеРи Управлiння якого н€шежить Пiдприемство. КопiТ протоколу
засiдання Наглядовоi ради надсилаються BciM iT членам.

5.13. Протоколи засiдань Наглядовот Ради пiдшиваються до книги
протоколiв та передаються до apxiBy Пiдприемства вiдповiдно до вимог
законодавства. Протоколи засiдань Наглядовоi ради зберiгаються протягом 5
poKiB.

5.14. Рiшення, прийнятi Наглядовою радою в межах iT повноважень та
компетенцii, е обов'язковими для виконання членами Наглядовот Ради та
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керiвником IIiдпри€мства. В разi незгоди з рiшенням, прийнятим Наглядовою

радою, воно виноситься на розгляд MicbKoi ради.
5.15.Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою'

здiйснюе голова НаглядовоТ ради i, за його дорученням, секретар НаглядовоТ

Ради.
6. Права та обовОязки голови НаглядовоТ ради

6.1 . Голова НаглядовоТ ради ма€ право:

1) скликати засiдання Наглядовоi ради та головувати на них, готувати
проект порядку денного засiдання та забезпечувати його дотримання;

2) представляти Наглядову раду у стосунках з Пiдприсмством, iншими
установами, пiдприемствами та органiзацiями;

З) повiдомляти орган, до сфери управлiння якого напежить
Пiдприемство, про порушенням членом НаглядовоТ ради cBoix обов'язкiв, з

одночасним вмотивованим поданням про дострокове припинення
повноваження члена Наглядовоi ради.

6.2. Голова наглядовоТ ради зобов'язаний:
l) керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством УкраТни,

Статутом Пiдприсмства, рiшеннями MicbKoT ради та цим Положенням;
2) органiзовувати роботу НаглядовоТ ради та здiйснювати контроль за

виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою;
З) не рiдше одного разу на piK звiтувати перед мiською радою щодо

ефективностi дiяльностi Пiдприемства та вжитi Наглядовою радою заходи,
спрямованi на удосконаJIення функцiонування Пiдприсмства.

6.з. Звiт оприлюднюеться на офiцiйному веб-сайтi MicbKoT ради.

7. Права та обов'язки членiв НаглядовоТ ради
7.1. Члени Наглядових рад мають право:
1) ОТРИМУВати iнформацiю та документи Пiдприемства, необхiднi для

виконання cBoik функцiЙ, вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро доступ до
публiчноi iнформацiТ>.

2) отримувати iнформацiю про порядок денний, ДSТУ, час та мiсце
проведення засiдання Наглядовоi ради не пiзнiше як за 2 робочих днi до
визначеноi дати проведення засiдання.

3) вимагати скликання засiдання Наглядовоi Ради вiдповiдно до вимог
цього Положення.

4) брати участЬ У нарадах, комiсiях, засiданнях, переговорах, якi
проводяться на Пiдприемствi або за участю посадових осiб цього Пiдприсмства.
про Taki заходи керiвник Пiдприсмства або за його дорученням iнша особа
зобов'язанi iнформувати членiв Наглядовоi ради не пiзнiше, нiж за один день до
часу iх проведення;

5) надавати у письмовiй формi окрему Д}мку щодо питання порядку
денного та проекту рiшення Наглядовоi ради;

6) безперешкодного позачергового прийому у посадових осiб
Пiдприсмства;

7) вносити пропозицii до планiв роботи Пiдприемства;
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S) вносити питання, проекти документiв, рiшень, пропозицiТ та
зауваження до порядку денного засiдання Наглядовоi ради Пiдприемства;

9) порушувати питання про звiльнення посадових осiб Пiдприемства;
10)порушувати питання про звiтування посадових осiб Пiдприсмства

перед Наглядовою радою.
7.2. Члени Наглядових рад зобов'язанi:

1) дiяти виключно в iн,гересах мiськоi ради, Пiдприемства, його
працiвникiв та територiальноi громади MicTa Нiкополя, проявляти сумлiннiсть,
обачливiсть та н€Lпежну обережнiсть;

2) виконувати своТ обов'язки особисто i не передавати власнi
повноваження iншiй особi;

3) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю та комерчiйну
та€мницю про дiяльнiсть Пiдприемства, KpiM випадкiв, передбачених законом,
яка ст€Lпа вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена НаглядовоТ ради,
особам, якi не мають доступу до такоi iнформацii, а також не використовувати
if у cBoix iHTepecax або в iHTepecax TpeTix осiб;

4) члени НаглядовоТ ради зобов'язанi приймати участь у засiданнях
НаглядовоТ ради. Завчасно повiдомляти голову НаглядовоТ ради про
неможливiсть участi у засiданнях Наглядовоi ради iз зазначенням причини
вiдсутностi;

5) не перевищувати межi cBoix повноважень;
6) керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством УкраТни,

Статутом Пiдприемства, рiшеннями MicbKoT ради, рiшеннями виконавчих
органiв MicbKoT ради та цим Положенням;

7) виконувати рiшення, прийнятi мiською радою, виконавчими органами
MicbKoT ради та Наглядовою радою комунаJIьного пiдприемства;

8) ДоТримуватися встановлених на Пiдприемствi правил внутрiшнього
трудового розпорядку;

9) СВОеЧасно надавати мiськiй радi, Наглядовiй радi повний обсяг
iнформацii, яка вiдома члену Наглядовоi ради про дiяльнiсть та фiнансовий стан
пiдприсмства, €Lле не ранiше дати звiтування пiдпри€мства перед економiчною
радою.

8. Вiдповiдальнiсть
8.1. На вимогУ мiськоI ради, голова НаглядовоТ Ради зобов'язаний

надати звiт про дiяльнiсть НаглядовоТ ради.
8.2. Члени Наглядовоi ради, якi порушили покладенi на них обов'язки,

несуть вiдповiдальнiсть у межах та у вiдповiдностi до вимог чинного
законодавства УкраiЪи.

9. Припинення дiяльностi Наглядовоi Ради та членства в нiй
9.1. fiяльнiсть Наглядовот ради припинясться за рiшенням органу, до

сфери управлiння якого н€шежить Пiдприемство, у випадку порушення
Наглядовою радою вимог цього положення, асаме:

1) не дотримання частоти засiдань (менше чим один раз на pik);
2) не надання мiськiй радi звiту за pik дiяльностi чи на його вимогу;
9.2. У разi, якщо Пiдприсмство, на якому утворено Наглядову раду, за
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минулий фiнансовий piK не пiдпадае пiд критерiТ, вiдповiдно до яких
обов'язково утворюеться Наглядова рада, то виконавчий орган, до сфери

управлiння якого напежить Пiдприемство, приймас рiшення про лiквiдацiю
НаглядовоТ ради.

9.3.Повноваження члена Наглядовоi ради Пiдприсмства припиняються з

моменту набрання чинностi рiшення органу, до сфери управлiння якого

напежить Пiдприсмство, якщо в рiшеннi не зазначено iнше.

Рiшення про припинення повноваження члена НаглядовоТ ради
Пiдприсмства приймасться протягом 5-ти робочих днiв з наступних пiдстав:

9.З.1. за iнiцiативою члена Наглядовоi ради на пiдставi його письмовоТ

заяви на iм'я органу, до сфери управлiння якого наIIежить Пiдприсмство;
9.З.2. за розпорядженням мiського голови - стосовно члена НаглядовоТ

ради делегованого мiським головою;
9.З.З. за рiшенням MicbKoT ради - стосовно члена НаглядовоТ ради

делегованого мiською радою;
9.З.4. за iнiцiативою iнституту громадського суспiльства, вiд якоТ

висунутий член НаглядовоТ ради - стосовно незалежного члена НаглядовоТ

ради;
9.4. Член НаглядовоТ ради Пiдприемства зобов'язаний невiдкладно

подати НiкопольськiЙ мiськiЙ радi письмову заяву про припинення своТх

ПоВНоВажень у разi виявлення обставин невiдповiдностi вимогам, встановленим
цим Порядком та Статутом Пiдприемства, а також у випадку нез€Lпежного
чЛена НаглядовоТ ради Пiдприемства, вимогам до незаJ]ежних членiв
Наглядових рад комун€Lльних пiдприемств, визначених рiшенням MicbKoi ради.

9.5.Прийняття рiшення органом, до сфери управлiння якого належить
пiдприемство, про припинення повноважень члена Наглядовот Ради €

пiдставоЮ длЯ припинення вiдносин з такою особою з моменту набрання
чинностi рiшення, якщо в рiшеннi не зазначено iнше.

9.6.повноваження члена Наглядовот ради Пiдприсмства припиняються
рiшенням органу, до сфери управлiння якого наJIежить Пiдприсмство у
випадку:

9.6.1.Неможливостi виконання обов'язкiв члена НаглядовоТ ради
пiдприемства за станом здоров'я - через два тижнi з моменту надання ним або
йогО законниМ предстаВникоМ письмового повiдомJIення про це вiдповiдному
суб'скту управлiння.

9.6.2.ПрИтягненнЯ до вiдпОвiдальностi за вчинення злочину - з моменту
набрання законноТ сили вироку суду.

9.6.з. CMepTi - з моменту настання юридичного факту cMepTi.
9.6.4- ВИЗНаННЯ ЙОГО НеДiездатним або обмежено дiездатним, безвiсно

вiдсутнiм чи померлим - з моменту набрання законнот сили рiшення суду.
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9.6.5. Лiквiдацii Наглядовоi ради - з моменту прийняття рiшення органом,

до сфери управлiння якого напежить Пiдприсмство.
9.6.6. Закiнчення строку, на який члена Наглядовоi ради було призначено

- з наступного дня пiсля закiнчення вiдповiдного строку.
9.7. Випадки порушення окремими членами НаглядовоТ ради своТх

обов'язкiв, можуть бути пiдставою для позбавлення членства у Наглядовiй

ради за поданням голови НаглядовоТ ради чи мiського голови.
9.8. У разi припинення повноважень члена НаглядовоТ ради, орган, до

сфери управлiння якого наJIежить Пiдприсмство мае призначити iншого члена
НаглядовоТ ради вiдповiдно до положень, визначених цим Порядком та
законом, у строк, що не перевиц{ус трьох мiсяцiв. Орган управлiння
зобов'язаний забезпечувати наявнiсть у складi НаглядовоТ ради достатньоТ
кiлькостi членiв з метою виконання покладених на Наглядову раду функшiй (у
тому числi необхiдноi кiлькостi незалежних членiв).
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Затверджено
Наказом управлiння благоустрою,
iнфраструктури та комунirльного
господарства НiкопольськоТ MicbKoT ради
вiд Уб , О {, 2019 Ns ,Z

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду КП <Риryальна служба>> НМР

1. Загальнi положення
1.1. Положення про Наглядову раду комун.uIьного пiдприсмства <РиryаJIьна

служба> Нiкопольськоi MicbKoi рали (далi - Положення) розроблено вiдповiдно до
чинного законодавства Украiни.

|.2. Положення визначае правовий статус та органiзацiю роботи НаглядовоТ рали
комунального пiдприсмства <Ритуа-llьна служба> Нiкопольськоi MicbKoi ради (далi
Наглядова рала).

1.3. Положення зi}тверджуеться оргilном, ло сфери управлiння якого нilлежить
комунч}льне пiдприсмство <Риryальна служба> Нiкопольськоi MicbKoT ради.(далi
Пiдприемство).

1.4. У випадку виникнення розбiжностей мiж положеннями Статугу
пiдприсмства i даним Положенням застосовуються норми Статугу Пiдприсмства.

1.5. Склад Наглядовоi рали формуеться вiдповiдно до вимог Порядку утворення,
органiзацii дiяльностi та лiквiдацii Наглядовоi рали комунапьного пiдприемства,
затвердженого рiшеннп,t MicbKoi рали.

2. Правовий статус Наглядовоi ради
2.1. Наглядова рада с постiйно дiючим колегiа-пьним органом управлiння

пiдприсмства, що в межilх компетенцii, визначеноi законодавством i Статутом
Пiдприемства, контролю€ та координуе дiяльнiсть пiдприемства.

2.2. Метою дiяльностi Наглядовоi рали е захист iHTepeciB територiальноТ
громади, як власника, забезпечення реа;liзаuii статутних завдань Пiдприемства,
пiдвищення ефективностi управлiння та контроль за дiяльнiстю Пiдприемства.

2.З. Порядок створення, дiяльностi та питання, вiднесенi до компетенцii
Наглядовоi ради, визначаються Господарським кодексом УкраiЪи, Щивiльним кодексом
Украiни, Законом Украiни кПро мiсцеве сzlмоврядування в УкраiЪi>, рiшеннями MicbKoi
ради та цим Положенням.

2.4. Наглядовi рали звiтують перед мiською радою не рiдше одного разу на piK,
та на iT вимогу.

3. Компетенцiя, функцii та завдання Наглядовоi ради
3.1. Компетенцiя Наглядовоi рали визначаеться, дiючим законодtlвством

УкраiЪи, рiшеннями MicbKoi ради та цим Положенням, з метою контролю за дiяльнiстю
Пiдприсмства, забезпечення if прозоростi, законностi, доцiльностi.

3.2. Наглядова рада ма€ права, що визначенi дiючим законодавством УкраiЪи,
рiшенням MicbKoi ради та цим Положенням.

3.3. Посадовi особи Пiдприемства забезпечують членам Наглядовоi рали доступ
ло iнформацii в межах, передбачених законодавством, Статугом Пiдприемства, даним
Положенням та рiшеннями MicbKoi ради.



4. Склад Наглядовоi ради
4.1. Персональний склад Наглядовоiрали затверджу€ться органом, до сфери

управлiння якого належить комунz}льне пiдприемство.
4.2. Наtлядова рада € повноважною, якщо в if роботi бере 1"rасть бiльше половини

членiв, затвердженоТ чисельностi складу Наглядовоi рали.
4.3. ,Що складу Наглядовоi рали обов'язково вкJIючilються представники мiського

голови, мiськоi ради та незалежнi tulени, делегованi iнститугами громадянського
суспiльства.

4.4. Набугтя або припинення повноважень членом Наглядовоi рали вiдбуваеться за

рiшенням органу, до сфери управлiння якого наJIежить Пiдприемство про затвердження
персончrльного скJIаду НаглядовоТ рали Пiдприемства або внесення змiн до нього.

4.5. !о складу Наглядовоi рали входят голова, секретар та члени Наглядовоi рали.
Голова та секретар Наглядовоi рали обираються та вiдкликаються члена]\{и НаглядовоI

ради iз ix числа простою бiльшiстю голосiв вiд затвердженого складу Наглядовоi рали.
4.б. Наглядова рада мас право в будь-який час переобрати голову та секретаря

Наглядовоi рали.
4.7. У разi неможливостi виконzlння головою Наглядовоi рали cBoik повноважень

його повноваження здiйснюе секретар Наглядовоi рали.

5. Засiдання Наглядовоi ради
5.1. Органiзацiйною формою роботи Наглядовоi рали с засiдання.
5.2. Засiдання НаглядовоТ рали е публiчними i проводиться за потребою, €lJIe не

рiдше одного р.lзу на piK i вважасться правомочними, якщо на ньому присугня бiльшiсть iT

членiв вiд зага:tьного скJIаду.
Рiшення Наглядовоi рали приймаються бiльшiстю голосiв вiд загального скJIаду.
Кожний член НаглядовоТ ради мае один голос. У випадку розподiлу голосiв порiвну

голос голови Наглядовоi рали с вирiша-пьним.
5.3. Перше засiдання НаглядовоТ рали скликаеться органом, ло сфери управлiння

якого нzlлежить комунальне пiдприсмство не пiзнiше, як на п'ятий робочий день з дати
призначення повноважного складу НаглядовоТ рали Пiдприемства.

Наглядова рада на сво€му першому засiданнi обирае голову та секретаря
Наглядовоi рали.

5.4. Засiдання Наглядовоi рали скJIикtlються головою Наглядовоi рали або
секретарем за власною iнiцiативою чи на вимогу:

1) члена НаглядовоI ради;
2) рiшення MicbKoT ради або if виконавчого KoMiTeTy;
3) рiшення зборiв трудового колективу Пiдприемства;
4) рiшення органу, до сфери управлiння якого нilлежить Пiдприемство;
5) мiського голови.
5.5. Вимога про скJIикання засiдання НаглядовоТ ради скJIадасться у письмовiй

формi i подаеться на iм'я голови Наглядовоi рuд". ,Щатою надання вимоги вважаеться дата
врr{ення повiдомлення пiд розпис головi або секретарю Наглядовоi рали.

5.б. Засiдання Наглядовоi рали мае буги скJIикЕtне головою (секретарем)
Наглядовоi рали протягом 5 робочих днiв пiсля отримання вiдповiдноi вимоги.

5.7. На засiдання Наглядовоi ради можуть бути запрошенi:
1) представники органу, до сфери управлiння якого нi}лежить Пiдприемство;
2) керiвники структурних пiдроздiлiв Пiдприемства;
3) голова профспiлкового KoMiTery комунального Пiдприемства;
4) посадовi особи виконавчих органiв MicbKoi ради;
5) депутати MicbKoi ради;
б) представники громадськостi.



5.8. Проект порядку денного засiдання Наглядовоi рuд" готуеться головою
Наглядовоi рали чи if секретарем та затверджу€ться рiшенням Наглядовоi рали.

5.9. Повiдомлення про проведення засiдання НаглядовоТ рали мас мiстити
iнформацiю про дату, час, мiсце засiдання та його порядок денний.

Про порядок денний, д&ту, час та мiсце проведення засiдання Наглядовоi рали if
tшени повiдомляються головою або секретарем Наглядовоi ради персонаIьно не пiзнiше
як за два робочi днi до проведення засiдання та розмiщу€ться на офiцiйних веб-сайтах
Пiдприемства i MicbKoi рали.

5.10. Засiдання Наглядовоi рали або хiд розгляду окремого питання if засiдання
може фiксуватися технiчними засоба:uи.

5.11. Рiшення Наглядовоi рали на засiданнi приймаються вiдкритим поiменним
голосуванням та заносяться до протоколу засiдання.

5.12. Протокол засiдання Наглядовоi рали пiдписусться головою i секретарем
НаглядовоТ рали. Пiдписаний протокол впродовж 5 робочих днiв оприлюднюеться на
офiцiйному веб-сайтi MicbKoT ради.

Протоколи засiдань Наглядовоi рали оформляються у трьох примiрникчlх впродовж
5 робочих днiв пiсля проведення засiдання. Один з примiрникiв протоколу переда€ться
для ознайомлення керiвнику Пiдприсмства, другий органу, ло сфери управлiння якого
належить Пiдприемство. Копii протоколу засiдання Наглядовоi рали надсилаеться BciM if
членаN,I.

5.13. Протоколи засiдань Наглядовоi рали пiдшиваються до книги протоколiв та
передаються до apxiBy Пiдприемства вiдповiдно до вимог законодавства. Протоколи
засiдань Наглядовоi рали зберiгаються протягом 5 poKiB.

5.14. Рiшення, прийнятi Наглядовою радою в межах iT повноважень та
компетенцii, е обов'язковими для виконання членами НаглядовоТ ради та керiвником
Пiдприсмства. В разi незгоди з рiшенням, прийнятим Наглядовою радою, воно виноситься
на розгляд MicbKoT ради.

5.15.Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснюе
голова Наглядовоi рали i, за його дорrIенням, секретар Наглядовоi рали.

6. Права та обов'язки головп Наглядовоi ради
б.1. Голова Наглядовоiрали мае право:
1) скликати засiдання НаглядовоI рали та головувати на них, готувати проект

порядку денного засiдання та забезпечус його дотримання;
2) представляти Наглядову раду у стосунках з Пiдприсмством, iншими установЕlп,tи,

пiдприемствilп,Iи та органiзацiями;
3) повiдомляти орган, до сфери управлiння якого наJIежить Пiдприемство, про

порушенням членом Наглядовоi рали cBoix обов'язкiв, з одночасним вмотивованим
поданням про дострокове припинення повноваження tшена Наглядовоi рали.

6.2. Голова наглядовоТ рали зобов'язаний:
1) керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством УкраiЪи, Статугом

Пiдприемства, рiшеннями MicbKoT ради та цим Положенням;
2) органiзовувати роботу НаглядовоТ рали та здiйснювати контроль за виконанням

рiшень, прийнятих Наглядовою радою;
3) не рiдше одного рЕву на piK звiтувати перед мiською радою щодо ефективностi

дiяльностi Пiдприемства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на
удоскон€}лення функцiонування Пiдприемства.

б.3. Звiт оприлюднюеться на офiцiйному веб-сайтi MicbKoi рали.



7. Права та обов'язки членiв Наглядовоi ради
7.1. Члени Наглядовоi ради мають право:
1) отримувати iнформацiю та документи Пiдпри€мства, необхiднi для виконання

своiх функцiй, вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про доступ до публiчноi iнформацii>.
2) отримувати iнформацiю про порядок денний, доту, час та мiсце проведення

засiдання Наглядовоi рали не пiзнiше якза2 робочих днi до визначеноi дати проведення
засiдання.

3) вимагати скликання засiдання Наглядовоi ради вiдповiдно до вимог цього
Положення.

4) брати rIасть у нарадах, комiсiях, засiданнях, переговорах, якi проводяться на
Пiдприемствi або за участю посадових осiб цього Пiдприсмства. Про TaKi заходи керiвник
Пiдприемства або за його дорученням iнша особа iнформус членiв Наглядовоi рали не
пiзнiше, нiж за один день до часу iх проведення;

5) надавати у письмовiй формi окрему думку щодо питання порядку денного та
проекту рiшення НаглядовоТ рали;

б) безперешкодного позачергового прийому у посадових осiб Пiдприемства.
7) вносити пропозицii до планiв роботи Пiдприемства.
8) вносити питання, проекти докрлентiв, рiшень, пропозицii та зауваження до

порядку денного засiдання Наглядовоi рали Пiдприемства.
9) порушувати питання про звiтування посадових осiб Пiдприемства перед

Наглядовою радою не рiдше одного piвy на piK, a;le не частiше одного pzвy на квартал.
10) порушувати питання про звiльнення посадових осiб Пiдприемства;

7.2. Члени Наглядовоi ради зобов'язанi:
1) лiяти виключно в iHTepecax MicbKoi ради, Пiдприсмства, його працiвникiв та

територiальноi громади MicTa Нiкополя, проявляти срллiннiсть, обачливiсть та н€rлежну
обережнiсть;

2) виконувати своI обов'язки особисто i не передавати власнi повноваження iншiй
особi;

3) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таемницю про
дiяльнiсть Пiдприемства, KpiM випадкiв, передбачених законом, яка стi}ла вiдомою у
зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядовоi ради, особам, якi не мzlють доступу до
такоi iнформацii, а також не використовувати iT у cBoix iHTepecax або в iHTepecax TpeTix
осiб;

4) члени Наглядовоi рали зобов'язанi приймати г{асть у засiданнях Наглядовоi
ради. Завчасно повiдомляти голову Наглядовоi рали про неможJIивiсть ylacTi у засiданнях
Наглядовоi рали iз зазначенням причини вiдсутностi;

5) не перевищувати межi cBoix повноважень;
б) керуватися у своТй дiяльностi чинним законодавством УкраiЪи, Статугом

Пiдприсмства, рiшеннд,tи MicbKoi ради, рiшеннями виконавчих органiв MicbKoT ради та
цим Положенням;

7) виконувати рiшення, прийнятi мiською радою, виконавчими органапdи MicbKoi
ради та Наглядовою радою Пiдприсмства;

8) лОтримУватися встановлених на Пiдприсмствi правил внугрiшнього 1рудового
розпорядку;

9) СвОечасно надавати мiськiй радi, Наглядовiй радi повний обсяг iнформацii, яка
вiдома tшену Наглядовоi рали про дiяльнiсть та фiнансовий стан Пiдприемства, але не
ранiше дати звiтування пiдпри€мства перед економiчною радою.



8. Вiдповiдальнiсть.
8.1. На вимогу MicbKoi ради, голова Наглядовоi рали зобов'язаний надати звiт

про дiяльнiсть Наглядовоi рали.
8.2. Члени Наглядовоi рали, якi порушили покJIаденi на них обов'язки, несугь

вiдповiдальнiсть у межах та у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства УкраiЪи.

9. Припинення дiяльностi Наглядовоi ради та членства в нiй.
9.1. .Щiяльнiсть Наглядовоi рали припиняеться за рiшенням органу, до сфери

управлiння якого належить Пiдприсмство, у випадку порушення Наглядовою радою вимог
цього Положення, а саме:

1) не дотримання частоти засiдань (менше чим один раз на piK);
2) не надання мiськiй ралi звiту за piK дiяльностi, чи на ii вимоry;
9.2. У разi, якщо Пiдприемство, на якому утворено Наглядову раду, за мiнулий

фiнансовий piK не пiдпадае пiд критерii, вiдповiдно до яких угворюсться Наглядова рада,
то виконавчий орган, до сфери управлiння якого нilлежить Пiдприемство, приймас
рiшення про лiквiдацiю Наглядовоi ради.

9.3. Повноваження членiв Наглядовоi рали Пiдприемства припиняються з

моменту набрання чинностi рiшення органу, до сфери управлiння якого належить
Пiдприемство, якщо в рiшеннi не зtвначено iнше.

Рiшення про припинення повноваження члена Наглядовоi рали комунirльного
пiдприемства приймаеться протягом 5-ти робочих днiв з наступних пiдстав:

9.3.1. за iнiцiативою члена Наглядовоi рали на пiдставi його письмовоТ зави на iм'я
органу до сфери управлiння якого належить Пiдприсмство;

9.З.2. за розпорядженням мiського голови - стосовно члена Наглядовоi рали
делегованого мiським головою;

9.3.3. за рiшенням MicbKoi рали - стосовно tlлена НаглядовоТ рали делегованого
мiською радою;

9.З.4. за iнiцiативою iнститугу громадянського суспiльства, вiд якоi висунутий
член Наглядовоi ради-стосовно незilлежного члена Наглядовоi рали.

9.4. Член Наглядовоi рали Пiдприемства зобов'язаний невiдкладно подати
Нiкопольськiй мiськiй p*i письмову зiulву про припинення cBoix повноважень у разi
виявлення обставин невiдповiдностi вимог€lм, встановленим цим Порядком та Статугом
комунального пiдпри€мства, а також у випадку незалежного члена Наглядовоi рали
Пiдприемства, вимогам до незалежних членiв Наглядових рад комунальних пiдприемств,
визначених рiшенням MicbKoi ради.

9.5. Прийняття рiшення органом, до сфери управлiння якого нitлежить комунальне
пiдприемство, про припинення повноважень члена Наглядовоi рали с пiдставою для
пРипинення вiдносин з такою особою з моменту набрання чинностi рiшення, якщо в
рiшеннi не зазначено iнше.

9.б. Повноваження tlлена Наглядовоi рали Пiдприемства припиняються рiшенням
орг:lну, до сфери управлiння якого належить Пiдприсмство у випадку :

9.6.1. Неможливостi виконання обов'язкiв (шена Наглядовоi рали Пiдприемства за
cTilHoM здоров'я через два тижнi з моменту надання ним або його законним
представником письмового повiдомлення про це вiдповiдному суб'екту управлiння.

9.6.2. Притягнення до вiдповiда-тlьностi за вчинення злочину - з моменту набрання
законноi сили вироку суду.

9.б.3. CMepTi - з моменту настання юридичного факту cMepTi.
9.6.4. Визнання його недiездатним або обмежено дiездатним, безвiсно вiдсутнiм чи

померлим-з моменту набрання законноТ сили рiшення суду.



9.б.5. Лiквiдацii Наглядовоi рали-з моменту прийняття рiшення органом, ло сфери

управлiння якого нilлежить Пiдприемство.
9.б.б. Закiнчення строку, на який члена Наглядовоi рали було призначено - з

наступного дня пiсля закiнчення вiдповiдно строку.
9.7. Випадки порушення окремими tшенilп{и Наглядовоi рали cBoix обов'язкiв,

можуть бути пiдставою дJuI позбавлення членства у Наглядовiй радi за поданням голови
Наглядовоi рали чи мiського голови.

9.8. У разi припинення повноважень члена Наглядовоi ради, орган ло сфери

управлiння якого нtlлежить Пiдприемство ма€ призначити iншого tшена Наглядовоi рали
вiдповiдно до положень, визначених цим Порядком та законом, у строк, що не перевищуе
трьох мiсяцiв. Орган управлiння зобов'язаний забезпечувати наявнiсть у складi
Наглядовоi рали достатньоi кiлькостi членiв з метою виконання покJIадених на Наглядову
раду функцiй ( у тому числi необхiдноТ кiлькостi неза-tlежних членiв ).

.Щиректор КП <Ритуальна служба> НМР о.I.Шило//
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ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду <<Нiкопольськоi MicbKoi Комунальноi Аварiйно-

Рятувальноi Служби>>

1. Загальнi положення

1.1. Положення про Наглядову раду <НiкопольськоТ MicbKoT
Комунальноi Аварiйно-Рятува_гtьноi Службп> (далi - Положення) розроблено
вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

|.2. Положення визначас правовий статус та органiзацiю роботи
Наглядовоi ради <Нiкопольськоi MicbKoi Комунальноi Аварiйно-Рятувальноi
Служби> (далi - (НМК Аварiйно-Рятувальна Службa>).

1.3. Положення затверджуеться органом управлiння <Нiкопольськоi
MicbKoi Комунальноi Аварiйно-Рятувальноi Служби>.

1.4. У випадку виникнення розбiжностей мiж положеннями Статуту
<Нiкопольськоi Мiськоi Комунальноi Аварiйно-Рятувальноi Служби> i
даним Положенням застосовуються норми Статуту.

1.5. Склад Наглядовоi ради кНiкопольськоi MicbKoi Комунальноi
Аварiйно-Рятувальноi Служби> ( далi - Наглядова рада ) форму€ться
вiдповiдно до вимог Порядку утворення, органiзацii дiяльностi та лiквiдацii
Наглядовоi ради комунЕlльного пiдприсмства Нiкопольськоi MicbKoi ради,
затвердженого рiшенням мiськоI ради.

2. Правовий статус Наглядовоi ради

2.1. Наглядова рада € постiйно дiючим колегiальним органом
УпРавлiння <<НiкопольськоТ MicbKoT Комунаrrьноi Аварiйно-РятувальноТ
СлУЖби>, що в межах компетенцii, визначеноi законодавством i Статутом
Пiдприемства, контролюе та координус дiяльнiсть Пiдприемства.

2.2. Метою дiяльностi Наглядовоi ради е захист iHTepeciB
територiаrrьноi громади, як власника, забезпечення реалiзацii статутних
завдань <<Нiкопольськоi MicbKoi КомунальноТ Аварiйно-Рятувальноi
Служби>, пiдвищення ефективностi управлiння та контроль за дiяльнiстю
пiдприемства.

2.3. Порядок створення, дiяльностi та питання, вiднесенi до Тх
компетенцii, визначаються Господарським Кодексом УкраiЪи, L{ивiльним
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3. Компетенцiя, права та завданпя Наглядовоi ради

З.1. Компетенцiя Наглядовоi ради визначасться дiючим
законодавством УкраiЪи, рiшеннями мiськоi ради та цим ПоложенIuIм, з
метою контролю за дiяльнiстю <<Нiкопольськоi MicbKoi Комунальноi
Аварiйно-Ряryвальноi Служби>, забезпечення iT прозоростi, законностi,
доцiльностi.

3.2. Наглядова рада мае права, що визначенi дiючим законодавством
Украiни, рiшеннями MicbKoi ради та цим Положенням.

З.4. Посадовi особи <НiкопольськоТ MicbKoi Комунальноi Аварiйно-
РяryвальноТ Служби> забезпечують членам Наглядовоi ради доступ до
iнформацii в межах, передбачених законодавством, Стаryтом пiдприемства,
даним Положенням та рiшеннями MicbKoi ради.

4.Склад Наглядовоi ради

4.1. Персональний склад НаглядовоТ ради затверджуеться органом

управлiння <<Нiкопольськоi Мiськоi Комунальноi Аварiйно-Рятувальноi
Службш.

4.2. Наглядова рада е повноважною, якщо в ii' роботi бере yracTb
бiльше половини членiв затвердженого скJIаду Наглядовоi ради.

4.З. До складу Наглядовоi ради обов'язково вкJIючаються
представники мiського голови, MicbKoi ради та незалежнi члени, делегованi
громадянськими органiзацiями.

4.4. Набуття або припинення повноважень членом Наглядовоi ради
вiдбуваеться за рiшенням органу управлiння <<Нiкопольськоi MicbKoi
Комунальноi Аварiйно-Рятувальноi Служби>, про затвердження
персон€rльного складу Наглядовоi ради пiдприемства або BHeceHHjI змiн до
неТ.

4.5. .Що складу Наглядовоi ради входять голова, секретар та члени
Наглядовоi ради. Голова та секретар Наглядовоi ради обираються та
вiдкликаються членами Наглядовоi ради iз ix числа простою бiльшiстю
голосiв вiд затвердженого скJIаду Наглядовоi ради.

4.6. Наглядова рада мае право в будь-який час переобрати голову та
секретаря Наглядовоi ради.

4.7. У разi неможливостi виконанIUI головою Наглядовоi ради cBoix
повновЕDкень його повноваженrrя здiйснюе секретар Наглядовоi ради.

5. Засiдання Наглядовоi ради

кодексом УкраiЪи, Законом Украiни <Про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>, рiшеннями MicbKoi ради, та цим Положенням.

2.4. Наглядова рада звiryе перед мiською радою не рiдше одного prвy
на piK, та на ii вимоry.
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5.1. Органiзацiйною формою роботи Наглядовоi ради е засiдання.
5.2. Засiдання Наглядовоi ради е публiчними i проводиться за

потребою, але не рiдше одного рдrу на мiсяць i вважаеться правомочними,
якщо на ньому присутня бiльшiсть if членiв вiд загЕшьного скJIаду.

Рiшення Наглядовоi ради приймаються бiльшiстю голосiв вiд
загального скJIаду.

Кожний член Наглядовоi ради мае один голос. У випадку розподiлу
голосiв порiвну голос голови Наглядовоi ради е вирiшальним.

5.З. Перше засiдання Наглядовоi ради склика€ться органом

управлiннrl <<Нiкопольськоi MicbKoi Комунальноi Аварiйно-Ряryвапьноi
Служби> не пiзнiше, як на пlятий робочий день з дати призначенюI
повноважного складу НаглядовоТ ради.

Наглядова рада на сво€му першому засiданнi обирае голову та
секретаря Наглядовоi ради.

5.4. Засiдання Наглядовоi ради скJIикаються головою Наглядовоi ради
або секретарем за власною iнiцiативою чи на вимоry:

l) члена Наглядовоi ради;
2) рiшення MicbKoi ради або ii виконавчого KoMiTery;
3) рiшення зборiв трудового колективу <<НiкопольськоТ Мiськоi

Комунальноi Аварiйно-Рятувальноi Служби> ;

4) рiшення органу управлiння <<Нiкопольськоi MicbKoi Комунальноi
Аварiйно-Ряryвальноi Служби>;

5) мiського голови.
5.5. Вимога про скJIикання засiдання НаглядовоТ ради скJIада€ться у

письмовiй формi i подаеться на iм'я голови НаглядовоТ ради. ,Щатою надання
вимоги вважа€ться дата вручення повiдомлення пiд розпис головi або
секретарю Наглядовоi ради.

5.6. Засiдання Наглядовоi ради мае бути скJIикане головою
(секретарем) Наглядовоi ради протягом 5 робочих днiв пiсля отриманЕя
вiдповiдноi вимоги.

5.7. На засiдання Наглядовоi ради можуть бути запрошенi:
l) представники органу управлiння <Нiкопольськоi MicbKoi

Комунальноi Аварiйно-Ряryвальноi Сrryжбп ;

2) керiвники струкryрних пiдроздiлiв <Нiкопольськоi MicbKoi
Комунальноi Аварiйно-Ряryвальноi Службш ;

3) голова профспiлкового KoMiTeTy <Нiкопольськоi MicbKoi
Комунальноi Аварiйно-Рятувальноi Службо ;

4) посадовi особи виконавчих органiв MicbKoi ради;
5) депутати мiськоiради;
б) представники громадськостi.
5.8. Проект порядку денного засiданrrя Наглядовоi ради готусться

головою Наглядовоi ради чи if секретарем та затверджуеться рiшенням
Наглядовоi ради.

5.9. Повiдомлення про проведенrrя засiдання Наглядовоi ради мае
мiститИ iнформацiЮ про дату, час, мiсце засiдання та його порядок дЪнний.
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Про порядок денний, дату, час та мiсце проведення засiдання
Наглядовоi ради 'fi члени повiдомляються головЬю або секретарем
Наглядовоi ради пepcoнaJ,Ibнo не пiзнiше як за два робочi днi до проведенrrя
засiдання та розмiпlуеться на офiцiйних веб-сайтах <<Нiкопольськоi MicbKoi
Комунальноi Аварiйно-Ряryвальноi Служби> i MicbKoT ради.

5.10. Засiдання НаглядовоТ ради або хiд розгляду окремого питання ii
засiдання може фiксуватися технiчними засобами.

5.1l. Рiшенrrя Наглядовоi ради на засiданнi приймаються вiдкритим
поiменним голосуванням та заносяться до протоколу засiдання.

5.12. Протокол засiдання Наглядовоi ради пiдпису€ться головою i
секретарем Наглядовоi ради. Пiдписаний протокол впродовж 5 робочих днiв
оприлюднюеться на офiцiйному веб-сайтi MicbKoi ради.

Протоколи засiдань Наглядовоi ради оформлюються у трьох
примiрниках впродовж 5 робочих днiв пiсля проведення засiдання. Один з
примiрникiв протоколу переда€ться на ознайомлення начzrльнику
<Нiкопольськоi MicbKoi Комунальноi Аварiйно-Ряryвальноi Служби>, другий
- органу управлiння. КопiТ протоколу засiдання Наглядовоi ради
надсилаються BciM 't'i членам.

5. 13. Протоколи засiдань Наглядовоi ради пiдшив€lються до книги
протоколiв та передаються до apxiBy <Нiкопольськоi MicbKoi Комунальноi
Аварiйно-Рятувальноi Службо вiдповiдно до вимог законодавства.
Протоколи засiдань Наглядовоi ради зберiгаються протягом 5 poKiB.

5.14. Рiшення, прийнятi Наглядовою радою в межах iJ повноважень та
компетенцii, е обов'язковими для виконання членами Наглядовоi ради та
<<Нiкопольськоi MicbKoi Комунальноi Аварiйно-Ряryвальноi Служби>. В разi
незгоди з рiшенням, прийнятим Наглядовою радою, воно виноситься на

розгляд MicbKoi ради.
5.15.Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою,

здiйснюе голова Наглядовоi ради i, за його дорr{енням, секретар Наглядовоi
ради.

6. Права та обов'язки головп Наглядово[ ради

6.1. Голова Наглядовоi ради мас право:
l) скликати засiдання Наглядовоi ради та головувати на них, готувати

проект порядку денного засiдання та забезпечувати його дотримання;
2) представляти Наглядову раду у стосунках з <Нiкопольською

Мiською Комунальною Аварiйно-РяryвЕUlьною Службою>, iншими
установами, пiдприемствами та органiзацiями;

_ 
3) повiдомляти орган управлiння <<Нiкопольськоi MicbKoT Комунальноi

Аварiйно-Ряryвальноi Служби>, про порушеннrIм членом Наглядовоi радиcBoix обов'язкiв, з одночасним вмотивованим поданЕям про дострокове
припинення повноваження члена Наглядовоi ради.6.2. Голова наглядовоi ради зобов'язаний:

1) керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством УкраiЪи,
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Стаryтом <<Нiкопольськоi MicbKoi Комунальноi Аварiйно-Рятувальвоi
Служби>, рiшеннями MicbKoi ради та цим Положенням;

2) органiзовувати робоry Наглядовоi ради та здiйснювати контроль за
виконаннJIм рiшень, прийнятих Наглядовою радою;'3) не рiдше одного разу на piK звiryвати перед мiською радою шодо
ефективностi дiяльностi <<Нiкопольськоi MicbKoi Комуна.ltьноi Аварiйно-
Ряryвальноi Служби> та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на

удосконалення функцiонування пiдприемства.
6.З. Звiт оприлюднюеться на офiцiйних веб-сайтах <<Нiкопольськоi

MicbKoi Комунальноi Аварiйно-Рятувальноi Служби> та MicbKoi ради.

7. Права та обов'язки членiв Наглядово[ ради

7.|. Члени Наглядових рад мають право:
1) отримувати iнформацiю та документи (НiкопольськоТ Мiськоi

Комунальноi Аварiйно-Ряryвальноi Служби>, необхiднi дJuI виконання cBoix
функцiй, вiдповiдно до Закону Украiни <Про доступ до публiчноi
iнформачii>.

2) отримувати iнформацiю про порядок денний, дату, час та мiсце
проведення засiдання Наглядовоi ради не пiзнiше як за 2 робочих днi до
визначеноi дати проведення засiдання.

3) вимагати скJIикання засiдання Наглядовоi ради вiдповiдно до вимог
цього Положення.

4) брати rrасть у нарадах, комiсiях, засiданнях, переговорах, якi
проводяться на (Нiкопольськiй Мiськiй Комунальнiй Аварiйно-Ряryвальнiй
Службi>> або за уrастю посадових осiб цього пiдприемства. Про TaKi заходи
керiвник <<Нiкопольськоi MicbKoi Комунальноi Аварiйно-Рятувальноi
Служби> або за його дорr{енням iнша особа, зобов'язанi iнформувати членiв
Наглядовоi ради не пiзнiше, нiж за один день до часу ix проведення;

5) надавати у письмовiй формi окрему думку щодо питаннrI порядку
денного та проекту рiшення Наглядовоi ради;

6) безперешкодного позачергового прийому у посадових осiб
Пiдприемства;

7) вносити пропозицii до планiв роботи <Нiкопольськоi MicbKoi
КомунальноТ Аварiйно-Рятувальноi Служби>;

8) вносити питання, проекти документiв, рiшень, пропозицii та
зауваження до порядку денного засiдання Наглядовоi ради <Нiкопольськоi
MicbKoi Комунальноi Аварiйно-Ряryвальноi Служби>;

9) порушувати питанIUI про звiльнення посадових осiб <Нiкопольськоi
MicbKoT Комунальноi Аварiйно-Ряryвальноi Служби>;

10) порушувати питання про звiтування посадових осiб <нiкопольськоi
Micbkoi Комунальноi Аварiйно-ряryвальноi Служби> перед Наглядовою
радою.

7 .2. Членп Наглядових рад зобов'язаЕi:
1) дiяти викJIючно в iHTepecax MicbKoi ради, <Нiкопольськоi MicbKoi
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Комунальноi Аварiйно-Ряryвальноi Служби>, його працiвникiв та
територiальноi громади MicTa НiкопоJIя, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть
та н€rлежну обережнiсть;

2) виконувати своТ обов'язки особисто i не передавати власнi
повноваження iншiй особi;

3) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну
та€мницю про дiяльнiсть <Нiкопольськоi MicbKoi Комунальноi Аварiйно-
Ряryвальноi Служби>, KpiM випадкiв, передбачених законом, яка стаJIа
вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена НаглядовоТ ради, особам, якi
не мають доступу до такоi iнформацii, а також не використовувати ii у cBoix
iHTepecax або в iHTepecax TpeTix осiб;

4) члени Наглядовоi ради зобов'язанi приймати участь у засiданнях
НаглядовоТ ради. Завчасно повiдомляти голову Наглядовоi ради про
неможливiсть участi у засiданнях Наглядовоi ради iз зазначенням причини
вiдсутностi;

5) не перевищувати межi cBoii повноважень;
6) керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством Украiни,

Статутом <<НiкопольськоТ MicbKoi Комунальноi Аварiйно-РяryвальЕоi
Служби>, рiшеннями мiськоi ради, рiшеннями виконавчих органiв MicbKoi

ради та цим Положенням;
7) виконувати рiшення, прийнятi мiською радою, виконавчими

органами MicbKoi ради та Наглядовою радою (Нiкопольськоi MicbKoi
Комунальноi Аварiйно-Рятувальноi Служби>;

8) дотримуватися встановлених на <Нiкопольськiй Мiськiй
Комунальнiй Аварiйно-Ряryвальнiй Службi> правил внутрiшнього трудового
розпорядку;

9) своечасно надавати мiськiй радi, Наглядовiй ралi повний обсяг
iнформацii, яка вiдома члену Наглядовоi ради про дiяльнiсть та фiнансовий
стан <<Нiкопольськоi MicbKoi Комунальноi Аварiйно-Ряryвальноi Служби>.

8. Вiдповiдальнiсть

8.1. На вимоry MicbKoi ради, голова Наглядовоi ради зобов'язаний
надати звiт про дiяльнiсть Наглядовоi ради.

8.2. Члени Наглядовоi ради, якi порушили покладенi на них обов'язки,
несуть вiдповiдальнiсть у межах та у вiдповiдностi до вимог чинного
законодавства УкраiЪи.

9. Прпппнення дiяльностi Наглядовоi ради та членства в нiй

9.1 . ,,щiяльнiсть Наглядовоi ради припиняеться за рiшенням органу
управлiння <<нiкопольськоi Micbkoi Комунальноi Аварiйно-ряryвальноi
Сrryжби>, у випадку поруIценшI Наглядовою радою вимог цього положеннJI,
а саме:

l) не дотримання частоти засiдань (менше чим один раз на мiсяць)



7

протягом пlврlчного звlтного термlну;
2) не надання мiськiй радi звiту за piK дiяльностi чи на його вимоry;
9.2. У разi, якщо <Нiкопольська MicbKa Комунмьна Аварiйно-

Ряryвальна Служба>, за минулий фiнансовий piK не пiдпадае пiд критерii,
вiдповiдно до яких обов'язково утворю€ться Наглядова рада, то орган

управлiння, приймае рiшення про лiквiдацiю Наглядовоi ради.
9.3.ПовноваженнJI члена Наг,тядовоi ради <Нiкопольськоi MicbKoi

Комунальноi Аварiйно-Ряryвальноi Служби> припиняються з моменту
набрання чинностi рiшення органу управлiння пiдприемства, якщо в рiшеннi
не зазначено iнше.

Рiшення про припинення повItоваження члена Наглядовоi ради
<<Нiкопольськоi MicbKoi Комуна"пьноi Аварiйно-Ряryв.rльноi Служби>
приймаеться протягом 5-ти робочих днiв з наступних пiдстав:

9.З.1. за iнiцiативою члена Наглядовоi ради на пiдставi його письмовоi
заяви на iм'я органу управлiння <<Нiкопольськоi MicbKoi Комунальноi
Аварiйно-Рятувальноi Служби> ;

9.З.2. за розпорядженням мiського голови - стосовно члена Наглядовоi
ради делегованого мiським головою;

9.З.З. за рiшенням MicbKoi ради - стосовно члена Наглядовоi ради
делегованого мiською радою;

9.З.4. за iнiцiативою громадськоi органiзацiТ, вiд якоi висунутий член
НаглядовоТ ради - стосовно незалежного члена Наглядовоi ради;

9.4. t{лен Наглядовоi ради <Нiкопольськоi MicbKoi Комунальноi
Аварiйно-РяryвальноТ Служби> зобов'язаний невiдкладно подати
Нiкопольськiй мiськiй радi письмову з.шву про припинення cBoix
повноважень у разi виявлення обставин невiдповiдностi вимогам,
встановленим цим Порядком та Стаryтом пiдприемства, а також у випадку
невiдповiдностi незалежного члена Наглядовоi ради <Нiкопольськоi Мiськоi
Комунальноi Аварiйно-Ряryвальноi Служби>, вимогам до незалежних членiв
Наглядових рад комунаJIьних пiдприсмств, визначених рiшенням MicbKoi
ради.

9.5.Прийняття рiшення органом управлiння <<Нiкопольськоi MicbKoi
Комунальноi Аварiйно-Рятувальноi Сrryжби>, про припиненIuI повноважень
члена Наглядовоi ради е пiдставою для припинення вiдносин з такою особою
з моменту набранrrя чинностi рiшення, якщо в рiшеннi не зазначено iнше.

9.б.Повноваження члена Наглядовоi ради <Нiкопольськоi MicbKoi
Комунальноi Аварiйно-Рятув€rльноi Служби> припиняються рiшенням органу
управлiння:

9.б.1.Неможливостi виконаннrI обов'язкiв члена Наглядовоi ради
<<Нiкопольськоi MicbKoi KoMyHa.llbHoi Аварiйно-Рятувальноi Служби> за
станом здоров'я - через два тижнi з моменту надання ним або його законним
представником письмового повiдомлення про це вiдповiдному суб'екry
управлiння.

9.6.2.Притягнення до вiдповiдальностi за вчиненнrI злочину - з моменту
набрання законноi сили вироку суду.
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9.6.З. CMepTi - з моменту настання юридичного фu*rу cMepTi.
9.6.4. Визнання його недiездатним або обмежено дiсздатним, безвiсно

вiдсутнiм чи померлим - з моменту набрання законноi сили рiшення суду.
9.6.5. Лiквiдацii Наглядовоi ради - з моменту прийняття рiшення

органом управлiння <<НiкопольськоТ MicbKoT Комунальноi Аварiйно-
РяryвшrьноТ Служби>>.

9.6.6. Закiнчення строку, на який члена Наглядовоi ради було
призначено - з насryпного дня пiсля закiнчення вiдповiдного строку.

9.7. Випадки порушення окремими членами НаглядовоТ ради cBoix
обов'язкiв, можуть бути пiдставою для позбавлення членства у Наглядовiй

ради за поданням голови Наглядовоi ради чи мiського голови.
9.8. У разi припинення повноважень члена Наглядовоi ради, орган

управлiння <Нiкопольськоi MicbKoi Комунальноi Аварiйно-Ряryвальноi
Служби> мае призначити iншого члена Наглядовоi ради вiдповiдно до
положень, визначених цим Порядком та законом, у строк, що не перевищу€
трьох мiсяцiв. Орган управлiння зобов'язаний забезпечувати наявнiсть у
складi Наглядовоi ради достатньоi кiлькостi членiв з метою виконання
покладених на Наглядову раду функцiй (у тому числi необхiдноi кiлькостi
нез€Lпежних членiв).

начальник
Нiкопольськоi MicbKoT Комунальноi
Аварiйно-Рятуваrrьноi Служби
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