
Додаток 2 
до рішення міської ради 

___________ №_____ 

 

Перелік питань, що належать до компетенції  

наглядової ради Концерну «Міські теплові мережі» 

 

До компетенції наглядової ради Концерну «Міські теплові мережі» 

належить: 

1. Розробка та подання пропозицій до річного, стратегічного та 

інвестиційного планів (програм) підприємства. 

2. Розробка та подання пропозицій до фінансових та інших показників 

ефективності управління підприємством. 

3. Подання пропозицій до умов контракту з керівником підприємства, 

встановлення розміру винагороди керівника, здійснення контролю за 

дотриманням умов контракту. 

4. Подання пропозицій до організаційної структури підприємства, 

пропозицій змін до статуту та положень, якими регулюються питання, 

пов’язані з діяльністю підприємства. 

5. Подання пропозицій щодо розміщення комунальним унітарним 

підприємством цінних паперів, крім акцій. 

6. Подання пропозицій щодо викупу розміщених комунальним 

унітарним підприємством цінних паперів, крім акцій. 

7. Здійснення контролю за поточною діяльністю керівника 

комунального підприємства, інформування міського голови, ради та 

територіальної громади про заходи та результати контролю шляхом надання 

публічного звіту. 

8. Подання пропозиції міському голові щодо звільнення керівника 

підприємства.  

9. Надання пропозицій щодо відбору незалежного аудитора Концерну 

«Міські теплові мережі» та надання пропозицій до умов договору, що 

укладається з ним. 

10. Запобігання конфліктів інтересів керівника та членів наглядової 

ради, у тому числі з використанням майна комунального підприємства в 

особистих інтересах та укладенням угод з близькими особами, а також 

інформування міської ради про виявлені порушення. 

11. Здійснення контролю за своєчасним, достовірним і повним 

публічним розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню 

підприємством відповідно до вимог чинного законодавства та рішень міської 

ради. 

12. Контроль за виконанням керівником рішень міської ради та її 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. 

13. Наглядова рада може розглядати інші питання, що згідно з 

законодавством та статутом підприємства належать до компетенції 

наглядової ради. 
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До виключної компетенції наглядової ради Концерну «Міські теплові 

мережі» належить: 

1. Складання та оприлюднення щорічного плану та звіту наглядової 

ради за результатами її діяльності; 

2. Погодження рішень про вчинення значних правочинів, якщо 

ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і 

більше відсотків вартості активів підприємства, за даними останньої річної 

фінансової звітності; 

3. Прийняття рішення про вчинення господарського зобов’язання 

згідно з ст. 78-1 Господарського кодексу України. 

 

 

Секретар міської ради      Р.О.Пидорич 




