
Пояснювальна записка 

 
до проекту рішення Запорізької міської ради  

«Про організаційно-правові  
заходи щодо утворення наглядової ради  

Концерну «Міські теплові мережі» 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

Проект рішення «Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну «Міські теплові мережі»» (далі - проект рішення) 

розроблено відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу 

України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання рішення міської ради від 07.02.2018 № 8 «Про організаційно правові 

заходи щодо утворення наглядових рад комунальних  підприємств 

територіальної громади міста Запоріжжя» та з метою здійснення контролю 

щодо ефективності фінансово-господарської діяльності комунальних 

підприємств Запорізької міської ради міською радою. 

На виконання п. 5 прикінцевих положень Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами 

державної та комунальної власності» від 2 червня 2016 року№ 1405-VIII 

виникла необхідність розробці та прийнятті рішення міської. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою проекту рішення є: 

захист інтересів територіальної громади, як власника, забезпечення 

реалізації статутних завдань комунальних підприємств, підвищення 

ефективності управління та контроль за діяльністю керівника комунального 

підприємства. 

Незалежні наглядової ради обираються конкурсною комісією у складі 

п’яти осіб, які відповідають вимогам до незалежних членів наглядової ради 

визначеними даним рішенням та затверджуються міською радою. 

Конкурсна комісія формується виконавчим комітетом міської ради та 

включає уповноважених осіб від таких суб’єктів подання: 

- три особи від міського голови, які призначаються головою, заступником 

та секретарем конкурсної комісії; 

- по одній уповноваженій особі від кожної депутатської фракції міської 

ради; 

- три уповноважені особи від Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради (профільні представники). 

Наглядова рада діє в межах визначеної компетенції та у спосіб 

передбачений Порядком організації діяльності наглядової ради затвердженим 

даним рішенням. 

3. Правові аспекти 

Нормативно-правовими актами, що діють у цій сфері, є: 

Господарський кодекс України; 
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Цивільним кодексом України; 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту рішення може потребувати додаткових матеріальних 

та фінансових витрат коштів комунальних підприємства на яких будуть 

утворення Наглядові ради, що буде врегульовано окремо відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

 

5. Запобігання корупції 

Проект рішення не містить правил та процедур, які можуть становити 

ризики вчинення корупційних правопорушень, а навпаки закладені положення 

відкритості, гласності, та уникнення прийняття одноособових рішень. 

Посилення політичного та суспільного контролю за діяльністю комунального 

підприємства. 

 

6. Громадське обговорення 

Проект рішення не потребує проведення консультацій з громадськістю. 

 

7. Додатково 

Проект рішення не є регуляторним актом. 

 

 
Проект підготовлений  
депутатом міської ради О.О.Константинов 
 




