
 

УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

      (чотирнадцята сесія восьмого демократичного скликання)     

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 28 жовтня 2021 року                        смт. Рожнятів 

№ 385-14/2021 

 

Про наглядову раду 

комунального підприємства «Рожнятівнадра» 

Рожнятівської селищної ради 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Господарського Кодексу України, Статуту комунального 

підприємства «Рожнятівнадра», враховуючи пропозиції голів депутатських 

фракцій селищної ради, селищна рада  

вирішила: 

1. Затвердити Положення про наглядову раду комунального підприємства 

“Рожнятівнадра” Рожнятівської селищної ради (додається). 

2. Затвердити чисельний склад наглядової ради у кількості 6 осіб. 

3. Затвердити персональний склад наглядової ради комунального підприємства 

“Рожнятівнадра” Рожнятівської селищної ради (додається). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань промисловості, підприємництва, інфраструктури, транспорту 

та житлово-комунального господарства (О.Пицків). 

 

  

  

Селищний голова        Василь РИБЧАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення сесії селищної ради 

від 28.10.2021 р. № 385-14/2021 

ПОЛОЖЕННЯ 

про наглядову раду комунального підприємства 

«Рожнятівнадра» Рожнятівської селищної ради 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Наглядова рада  підприємства утворюється за рішенням Рожнятівської 

селищної ради. 

1.2. Положення про наглядову раду комунального підприємства 

«Рожнятівнадра» Рожнятівської селищної ради (далі – Положення) розроблено 

відповідно до чинного законодавства України та визначає правовий статус і 

організацію роботи Наглядової ради.  

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між Статутом комунального 

підприємства і цим Положенням застосовуються положення Статуту.  

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

2.1. Наглядова рада є постійно діючим колегіальним органом управління 

комунального підприємства, який здійснює контроль за його діяльністю.  

В межах компетенції, визначеної Статутом комунального підприємства  та 

чинним законодавством, Наглядова рада  контролює і спрямовує діяльність 

керівника підприємства. 

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є захист інтересів територіальної 

громади, як власника, забезпечення реалізації статутних завдань Підприємства, 

підвищення ефективності управління та контроль за діяльністю керівника 

Підприємства.  

2.3. Порядок створення, діяльності та питання, віднесенні до їх 

компетенції, визначаються Господарським кодексом України, Цивільним 

кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішеннями селищної ради та цим Положенням.  

2.4. Наглядова  рада  звітує перед селищною радою за її вимогою, але не 

рідше одного разу на рік.  

2.5. Наглядова рада комунального підприємства має офіційний бланк та 

електрону поштову адресу.  

3. КОМПЕТЕНЦІЯ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

3.1. Компетенція Наглядової ради, у тому числі виключна, визначаються 

діючим законодавством України, рішеннями селищної ради, цим Положенням 

та Статутом Підприємства, з метою контролю за діяльністю підприємства, 

забезпечення його прозорості, правомірності, законності, доцільності, а саме:  

- погодження проєкту стратегії, інвестиційної програми, річного 

фінансового плану підприємства та звіту про його виконання;  

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються 

питання, пов’язані з діяльністю підприємства;  

- здійснення контролю за дотриманням умов контракту керівником;  

 - здійснення контролю за виробничою, фінансово-господарською 

діяльністю підприємства;  

- погодження організаційної структури комунального підприємства, 

- погодження пропозицій підприємства щодо внесення змін до статуту 

комунального підприємства; 



- надання допомоги в розвитку пріоритетних напрямків діяльності 

підприємства;  

- здійснення контролю за своєчасним, достовірним і повним публічним 

розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню підприємством, відповідно 

до вимог частини 8 статті 78 та статті 90 Господарського кодексу України;  

- забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів 

інтересів керівника та членів наглядової ради, у тому числі за використанням 

майна підприємства в особистих інтересах та укладання угод з пов’язаними 

особами, а також інформування суб’єкта управління підприємства про виявлені 

порушення;  

- визначення форм контролю за ефективністю управління підприємством 

та ефективністю управління ризиками діяльності підприємства;  

- здійснення контролю за ефективністю управління підприємством та 

ініціювання за потреби перед суб’єктом управління об’єктами комунальної 

власності вжиття відповідних заходів; 

- здійснення контролю за виконанням комунальним підприємством рішень 

селищної ради, виконавчого комітету та розпоряджень та доручень селищного 

голови;  

- погодження рішень про вчинення правочинів, що пов'язані з придбанням 

товарів, робіт та послуг, сума яких перевищує 100 000 тис. гривень. 

- здійснення контролю за ефективністю управління підприємством та 

ініціювання за потреби перед засновником вжиття відповідних заходів, подання 

пропозицій щодо умов обрання незалежного аудитора комунального 

підприємства;  

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення господарського 

зобов’язання, щодо якого є заінтересованість, і значного господарського 

зобов’язання, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість 

яких становить більше 30 відсотків вартості активів комунального 

підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності, крім 

господарських зобов’язань, рішення про вчинення яких приймається 

Рожнятівською селищною радою. 

- складання щорічного звіту наглядової ради за результатами її діяльності, 

оцінка роботи членів наглядової ради та якості управління;  

- вирішення інших питань, що згідно із законом і статутом підприємства 

належать до виключної компетенції Наглядової ради.  

3.2. Наглядова рада має право:  

- отримувати інформацію про діяльність підприємства, в тому числі 

отримувати копії всіх договорів, укладених від імені комунального 

підприємства, наказів керівника комунального підприємства та інших вхідних, 

вихідних та внутрішніх документів підприємства;  

- надавати доручення, обов’язкові до розгляду керівником комунального 

підприємства;  

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності комунального 

підприємства;  

- ініціювати проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок 

фінансово-господарської діяльності комунального підприємства;  

- ініціювати внесення змін до статуту комунального підприємства;  

- заслуховувати звіти керівника з окремих питань діяльності комунального 

підприємства;  



- вимагати від керівника комунального підприємства в будь-який час 

позачергових звітів про діяльність комунального підприємства за визначений 

проміжок часу; 

 - брати участь в нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які 

проводяться на комунальному підприємстві.  

 3.3. Посадові особи комунального підприємства забезпечують членам 

Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством, 

статутом підприємства, даним положенням та рішеннями селищної ради.  

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

4.1. Чисельний та персональний склад Наглядової ради затверджується 

рішенням селищної ради..  

4.2. Наглядова рада є повноважною, якщо в її роботі бере участь більше 

половини членів затвердженої чисельності складу Наглядової ради.  

4.3. Загальний строк повноважень одного члена Наглядової ради не може 

перевищувати 5 років.  

4.4. Повноваження членів Наглядової ради від депутатського корпусу 

припиняються з наступного дня після обрання нового скликання ради на 

чергових або позачергових виборах.  

4.5. Набуття або припинення повноважень членом Наглядової ради 

відбувається після затвердження персонального складу Наглядової ради 

комунального підприємства або внесення змін до неї рішенням селищної ради.  

4.6. До складу Наглядової ради входять голова, секретар та члени 

Наглядової ради.  

Голова та секретар Наглядової ради обираються та відкликаються членами 

Наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального 

складу Наглядової ради.  

4.7. У разі неможливості головою Наглядової ради виконання своїх 

повноважень його повноваження здійснює секретар Наглядової ради.  

5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.  

5.2. Засідання Наглядової ради є публічними і проводяться за потребою, 

але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на ньому 

присутні більшість її членів від повноважного складу.  

Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів від 

повноважного складу.  

Кожний член Наглядової ради має один голос.  

У випадку розподілу голосів порівну голос голови Наглядової ради є 

вирішальним.  

5.3. Перше засідання Наглядової ради скликається секретарем селищної 

ради не пізніше, як на 30 день  з дати призначення повноважного складу 

Наглядової ради комунального підприємства.  

Наглядова рада на своєму першому засідання обирає голову та секретаря 

Наглядової ради.  

5.4. Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради або 

секретарем за власною ініціативою чи на вимогу:  члена Наглядової ради;  

рішення селищної ради або виконавчого комітету;  рішення зборів трудового 

колективу комунального підприємства;  селищного голови.  

5.5. Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у 

письмовій формі і подається на ім’я голови Наглядової ради. Датою надання 



вимоги вважається дата вручення під розпис повідомлення голові або 

секретарю Наглядової ради.  

5.6. Засідання Наглядової ради має бути скликане головою (секретарем) 

Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання відповідної 

вимоги.  

5.7. На засідання Наглядової ради можуть бути запрошені:  

- представники селищної ради;  

- керівники структурних підрозділів комунального підприємства;  

- голови профспілкового комітету комунального підприємства;  

- інші посадові особи. 

 5.8. Проект порядку денного засідання Наглядової ради готується головою 

(секретарем) та затверджується рішенням Наглядової ради.  

5.9. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради має містити 

інформацію про дату, час, місце засідання та його порядок денний. Про порядок 

денний, час та місце проведення засідання Наглядової ради її члени 

повідомляються головою або секретарем Наглядової ради персонально не 

пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до проведення засідання та розміщуються на 

офіційному сайті Рожнятівської селищної ради.  

5.10. Рішення Наглядової ради на засіданні приймаються поіменним 

голосуванням та заносяться до протоколу засідання.  

Кожен член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з 

питань, що розглядаються.  

5.11. Протокол засідання Наглядової ради ведеться секретарем Наглядової 

ради, оформляється в трьох примірниках протягом двох робочих днів після 

проведення засідання. Один з цих примірників передається до комунального 

підприємства на зберігання, інший - до селищної  ради.  

5.12. Протокол засідання Наглядової ради підписується головою та 

секретарем Наглядової ради, а також членами Наглядової ради за бажанням.  

5.13. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень та 

компетенції, є обов’язковими для виконання членами Наглядової ради та 

керівником комунального підприємства.  

 5.14. Контроль за виконанням рішень прийнятих Наглядовою радою, 

здійснює голова Наглядової ради, і за його дорученням, секретар Наглядової 

ради.  

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

6.1. Голова Наглядової ради має право: 

 - скликати засідання Наглядової ради та головує на них, готує проєкт 

порядку денного засідання та забезпечує його дотримання;  

- представляти Наглядову раду у стосунках з комунальним підприємством, 

іншими установами, підприємствами та організаціями; 

- повідомляти селищну раду про порушення членом Наглядової ради 

вимог, зазначених у пункті 7.2. цього положення, з одночасним вмотивованим 

поданням про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради.  

6.2. Голова Наглядової ради зобов’язаний:  

- керуватися в своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 

комунального підприємства, рішеннями селищної ради та цим Положенням;  

- організовувати роботу Наглядової ради та здійснювати контроль за 

виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою; 



 - не рідше одного разу на рік звітувати перед селищною радою щодо 

ефективності діяльності комунального підприємства та вжиті Наглядовою 

радою заходи, спрямовані на удосконалення функціонування комунального 

підприємства.  

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

7.1. Члени Наглядової ради мають право:  

- отримувати інформацію та документи комунального підприємства, 

необхідних для виконання своїх функцій, відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації»;  

- вимагати скликання засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього 

Положення;  

- брати участь у нарадах, засіданнях, переговорах, які проводяться на 

Підприємстві або за участю посадових осіб цього Підприємства. Про такі 

заходи керівник Підприємства або за його дорученням інша особа зобов’язані 8 

інформувати членів Наглядової ради не пізніше, ніж за один день до часу їх 

проведення;  

- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.  

7.2. Члени Наглядової ради зобов’язані:  

- діяти виключно в інтересах селищної ради, комунального підприємства, 

його працівників та Рожнятівської територіальної  громади, проявляти 

сумлінність, обачливість та належну обережність;  

- виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження 

іншій особі;  

- не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю 

про діяльність комунального підприємства, крім випадків, передбачених 

законом, яка стала у зв’язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, 

особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати 

її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  

- члени Наглядової ради зобов’язані приймати участь у засіданнях 

Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про 

неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини 

відсутності;  

- не перевищувати межі своїх повноважень;  

- керуватися в своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 

комунального підприємства, рішенням селищної ради та цим Положенням; 

 - виконувати рішення,  прийняті селищною радою та Наглядовою радою 

комунального підприємства;  

- дотримуватися встановлених на підприємстві правил внутрішнього 

трудового розпорядку;  

- своєчасно надавати селищній раді, Наглядовій раді повний обсяг 

інформації, яка відома члену Наглядової ради про діяльність та фінансовий стан 

комунального підприємства.  

7.3. Виконання функцій членів Наглядової ради Підприємства 

здійснюється добровільно і на безоплатній основі, крім випадків, коли у статуті 

Підприємства передбачено оплату праці члена, голови чи секретаря Наглядової 

ради.  

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

8.1. На вимогу селищної ради, голова Наглядової ради зобов’язаний надати 

звіт про діяльність Наглядової ради.  



8.2. У разі невиконання або неналежного виконання членом Наглядової 

ради своїх обов’язків голова Наглядової ради уповноважений ініціювати перед 

органом, до сфери управління якого належить комунальне підприємство, 

питання про відкликання члена Наглядової ради.  

8.3. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, 

несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного 

законодавства України.  

9. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ  

ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

9.1. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені 

достроково за ініціативою члена наглядової ради або суб’єкта делегування. 9.2. 

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково за 

ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я 

суб’єкта делегування.  

9.3. Член Наглядової ради зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту 

делегування письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі 

виявлення обставин, що унеможливлюють виконання його повноважень.  

9.4. Суб’єкт делегування, отримавши письмову заяву члена Наглядової 

ради про припинення своїх повноважень на протязі 30 днів має право 

делегувати іншого представника до складу Наглядової ради.  

9.5. Повноваження члена Наглядової ради припиняються також у випадку:  

- неналежного виконання обов’язків – з моменту прийняття відповідного 

рішення суб’єктом делегування; 

 - неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом 

здоров’я – через два тижні з моменту надання ним або його законним 

представником письмового повідомлення про це відповідному суб’єктові 

делегування та Наглядовій раді;  

- притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту 

набрання законної сили вироку суду;  

- смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;  

- визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім 

чи померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;  

- ліквідації наглядової ради – з моменту Прийняття відповідного рішення 

селищною радою;  

- закінчення строку, на який члена наглядової ради було призначено – з 

наступного дня після закінчення відповідного строку.  

9.7. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб’єкт 

делегування має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до цього 

положення у строк, що не перевищує 30 календарних днів. Суб’єкт управління 

зобов’язаний забезпечувати наявність у складі наглядової ради достатньої 

кількості членів з метою виконання покладених на наглядову раду функцій.  

10. ЛІКВІДАЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

10.1. Діяльність Наглядової ради припиняється за рішенням селищної 

ради, яке оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради невідкладно, але не 

пізніше ніж протягом 5 робочих днів. 

 

Секретар селищної ради            Тетяна Михайлишин 

 

 



Додаток до 

                      рішення сесії селищної ради 

                      від 28.10.2021 р. № 385-14/2021 

  

СКЛАД 

наглядової ради комунального підприємства 

“Рожнятівнадра” Рожнятівської селищної ради 

 

Члени комісії: 

Михайло Дарвай 

 

 

Микола Рудий 

 

Руслан Паламар 

 

Юрій Гуліватий 

 

Сергій Дубина 

 

Олександра Шандерик 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                    Тетяна Михайлишин 

- депутат селищної ради 

політичної партії ВО 

«Свобода» 

- депутат селищної ради ВО 

«Слуга народу» 

- депутат селищної ради 

політичної партії «За 

майбутнє» 

- депутат селищної ради 

політичної партії «Європейська 

Солідарність» 

- депутат селищної ради ВО 

«Платформа громад» 

- депутат селищної ради ВО 

«Батьківщина» 


