Нові норми Закону України №1405 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та
комунальної власності»

Управління комунальними підприємствами

ч.7 ст.78 Господарського кодексу України
Органи управління комунального унітарного підприємства:
 Керівник підприємства, який призначається органом, до сфери
управління якого належить підприємство, або наглядовою радою цього
підприємства (у разі її утворення) і є підзвітним органу, який його
призначив
 Наглядова рада підприємства (у разі її утворення), яка в межах
компетенції, визначеної статутом підприємства та законом, контролює і
спрямовує діяльність керівника підприємства.

Управління комунальними підприємствами

п.30-1 ч.1 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні»
1. Визначити КРИТЕРІЇ на яких КП ОБОВ’ЯЗКОВО утворюються наглядові
ради
2. Визначити порядок УТВОРЕННЯ та ЛІКВІДАЦІЇ наглядових рад
3. Визначити порядок організації діяльності наглядових рад
4. Визначити порядок ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЛЕНІВ наглядових рад
5. Визначити ВИМОГИ до НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ наглядових рад
6. Визначити КОЛО ПИТАНЬ яке є виключною КОМПЕТЕНЦІЄЮ
наглядових рад

Управління комунальними підприємствами
місцеві ради до 24.01.2017 повинні ухвалити такі рішення

Наглядова рада комунального підприємства (норми Закону):
 Обирає керівника КП

 Контролює діяльність КП
 Спрямовує діяльність керівника КП
 Приймає рішення про проведення зовнішнього незалежного аудиту
 Розглядає питання та приймає рішення у разі виникнення господарської
заінтересованості в працівників КП чи їхніх родичів
 Вирішує інші питання, які визначила місцева рада

Управління комунальними підприємствами

Виключна компетенція місцевих рад:
 Визначити критерії відбору незалежного аудитора та критерії
віднесення комунальних унітарних підприємств, до таких, фінансова
звітність яких підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором
 Затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення
незалежного аудитора

Управління комунальними підприємствами

Критерії утворення наглядової ради
1. Займає домінануюче становище на ринку
2. Природна монополія
3. Сума бюджетних коштів, перерахована до комунального підприємства
перевищує __________ грн.
4. Розмір статутного капіталу перевищує __________ грн.
5. Сума річного обороту перевищує _________ грн.

Вимоги до незалежних членів наглядових рад
1. Повна цивільна дієздатність
2. Вища освіта
3. Не є на публічній службі (депутат місцевої ради, службовець, член
виконавчого комітету, народний депутат, помічник депутата)
4. Не пов’язаний з фірмами (кінцевий бенефіціар), які мали договори з
КП (протягом останніх 5 років)
5. Не був посадовою особою КП (протягом останніх 5 років)
6. Не є близькою особою для посадових осіб КП, ОМС
7. Не був аудитором КП
8. Не отримує винагороди від третіх осіб за виконання обов’язків члена
наглядової ради

Виключна компетенція НР
1. Затвердження річного плану роботи КП, стратегічного та
інвестиційного планів
2. Затвердження показників ефективності роботи КП (у т.ч. фінансової)
3. Затвердження умов контракту керівнику КП (винагорода, премії)
4. Погодження організаційної структури КП
5. Погодження рішення про вчинення значних правочинів, сума яких
становить _______ грн.
6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення господарського
зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, крім
господарських зобов’язань, рішення про вчинення яких приймається
відповідним суб’єктом управління об’єктами комунальної власності

Виключна компетенція НР
1. Обрання незалежного аудитора КП
2. Забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту
інтересів
3. Здійснення контролю за оприлюдненням інформації про діяльність КП
4. Контроль за виконанням комунальним підприємством розпоряджень
голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету

Виключна компетенція НР
п.10 ч.4 ст.42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
Повноваження сільського, селищного, міського голови
«призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та
інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності відповідних територіальних громад,
крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів»
ч.7 ст.78 Господарського Кодексу
«керівник підприємства, який призначається (обирається) органом, до
сфери управління якого належить підприємство, або наглядовою радою
цього підприємства (у разі її утворення) і є підзвітним органу, який його
призначив (обрав)»

Виключна компетенція НР

1. Відбір та подання міському голові кандидатури для призначення на
посаду керівника комунального підприємства

2. Поданням пропозиції міському голові щодо звільнення керівника
комунального підприємства

Призначення членів НР

Призначення членів НР
Міський голова – Розпорядження міського голови «Про делегування
представників до наглядової ради комунального підприємства»
Міська рада – Рішення міської ради «Про делегування представників до
наглядової ради комунального підприємства»
Незалежні члени – Результати конкурсного відбору незалежних членів
наглядової ради

Конкурсна комісія з відбору незалежних членів
Від міського голови – дві особи
Від міської ради – по одній уповноваженій особі від кожної депутатської
фракції
Від громадськості – не менше трьох уповноважених осіб від ГО, що
проводять свою діяльність у сфері протидії корупції
*Члени конкурсної комісії повинні відповідати критеріям, встановленим
до незалежних членів
**Чисельний та персональний склад затверджується міським головою

Проведення конкурсу
1. Конкурсна комісія оголошує про умови та строки проведення конкурсу
(інформація про КП, спосіб подання та перелік документів, контакти)
2. Кандидати самостійно подають документи на участь у конкурсі (заява,
копія паспорта, автобіографія, копія документів про освіту, декларація)
3. Відбір у два етапи:
- Перевірка документів та допуск кандидатів до участі у конкурсі
- Проведення співбесід з кандидатами
4. Комісія шляхом рейтингового голосування відбирає незалежних членів
наглядових рад

Проведення конкурсу
Орган управління (який управляє відповідним КП) розробляє проект
рішення «Про затвердження персонального складу наглядової ради»
Персональний склад затверджується рішенням міської ради, на підставі:
- розпорядження міського голови про делегування представників до
членства у наглядовій раді
- рішення сесії ради про делегування представників до наглядової ради
- результатів конкурсу з відбору незалежних членів наглядової ради

Оприлюднення інформації про діяльність КП
п.5.1 ч.4 ст.21 ЗУ «Про інформацію»
До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі
відомості:
«щодо діяльності державних та комунальних унітарних підприємств,
господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків
акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а також
господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких
належать господарському товариству, частка держави або територіальної
громади в якому становить 100 відсотків, що підлягають обов’язковому
оприлюдненню відповідно до закону;»

Оприлюднення інформації про діяльність КП








цілі діяльності підприємства та стан їх досягнення
квартальну та річну фінансова звітність
аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності
статут підприємства у чинній редакції
структуру власності;
біографічні довідки голови та членів виконавчого органу підприємства
біографічні довідки членів наглядової ради, принципи їх добору, а також
зазначати, хто із членів наглядової ради є незалежним;
 річні звіти наглядової ради та виконавчого органу підприємства;
 рішення загальних зборів підприємства;

Оприлюднення інформації про діяльність КП
 структуру, принципи формування і розмір винагороди голови та членів
виконавчого органу та членів наглядової ради підприємства;
 відомості про договори сума яких перевищує 50 тис. грн., учасником
яких є підприємство;
 інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним
та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами,
підприємствами та організаціями

Рішення, які повинні ухвалити місцеві ради
1. Критерії які визначають при яких КП утворюються НР
2. Порядок утворення НР при КП

3. Порядок призначення членів НР + вимоги до незалежних членів НР
4. Положення про НР де визначається коло питань які є виключно їхньою
компетенцією
5. Критерії визначення КП які підпадають під проведення щорічного
зовнішнього
незалежного аудиту

6. Критерії відбору зовнішнього незалежного аудитора
7. Порядок проведення зовнішнього незалежного аудиту

УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
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