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ЖИТОМИРСЬКА MICЬKA РАДА

рIшЕння
восьма сесiя восьмOго скликання

вiд /i, С€ tct / Nn J6!_
м. Житомир

Про наглядовi ради юридичних осiб,
заснованих Хtитомирською мiською
радою

з метою захисту iHTepeciB Хtитомирськот Micbkol об'еднанот
територiальноi громади, як власника, забезпечення реалiзачii статутних завдань
ЮРИДИЧНИХ ОСiб, ЗаСНОВаНИХ ЖИТОМИРСLКоЮ мiЪькою радою, пiдвищенняефективнос ьних пiдприсмств,вiдповiдно cTaTTi 26 Закону
Украiни кП

ВИРIШИЛА:

1. Затвердити Положення про наглядовi ради юридичних осiб,
засноваНих хtитОмирською мiською радою, згiдно з додатком 1.2, Затвердити скJIад наглядових рад кII <Щентр первинноi пледlако-
caHiTaPHoi ДОПОМОГи)), КII <Лiкарня J,Ф 1)), кП uлi*uрп" Ns 2 iMeHi
В.П. Павлусенка)), кп <Щитяча лiкарня iMeHi в.Й. Башека>>, кп
<Житомирводоканал>>, Кп <<Житомиртеплокомуненерго>, КП <Зеленбуд)), КП
<Електричних мереж зовнiшнього освiтлення iмi."п."iтло>, КП <Пар*u, КП
<хtитомИрське трамвайНо-тролейбусне управлiння>, ))юI <Управлiння автомобiльних ,n"*i"u, кII х
вiдносин)), КП <<Футбольний шуб <Полiсся>, Спецi аспортивна школа олiмпiйського резерву з футболу <полiсся> згiдно з
додатками2-16.

3, Контроль за виконанням цього рiшення покJIасти на заступникiв
мiського голови з питань дiяльностi вlлконавчих органiв Ради згiдно з
розподiлом обов'язкiв.

Iчliський голова
7FгiUl 

СУХОN4ЛИН



Додаток 1

до рiшення мiськоi ради
/-{. сrв. tлоi/ Ng_lfз_

положення
про наглядовi ради юридичних осiб, засновником яких с

Житомирська MicbKa рада

1. Загальнi положення
1.1. ПОлОження про наглядовi ради юридичних осiб, засIловником яких с

)Itитомирська Micbкa рада (далi - Положення) розроблено вiдповiдно до чинного
законодавства УкраТни.

|.2. ПОложення визItача€ правовий статус, склад, строк повIlоважень,
ПОРяДОк УтВорення, органiзацiю дiяльностi та лiквiдацiТ наглядовI.{х рад
юридичниХ осiб, засновником яких с Itитомирська MicbKa Рада (далi
Наглядовi ради).

1.3. У СвОiй дiяльностi Наглядовi ради керуються чиЕн[lм законолавством
УкраТни, рiшеннями ЖитомирськоТ MicbKoT ради та iT виконавчого KoMiTeTy,
рОЗПоряДженнями мiського голови, наказами виконавчого органу
Житомирськоi MicbKoi ради, у сферi управлiння якого знаходIlться
пiдприемство, Статутом пiдприемства та цим Положенням.

|.4. Дiя Положення поширюеться на пiдприсмства та ycTaLIoBLr.
засновником яких с Хtитомирська Micbka рада (далi - пiдприсмства) .

2. Утворення НаглядовI|х рад
2.1. Наглядовi ради уlrворюються за рiшенням ЖитомирськоТ Micbr<oT ради.
2.2. ПiдгОтовку рiшення }ItитомирськоТ MicbKoT ради щодо утворенIlя

Наглядових рад здiйснюють виконавчi органи )Itитоп,tllрськоТ MicbKoT ради, у
оферi управлiння яких знаходиться юридична особа.

3.Правовий статус Наглядових рад
3.1. НаГЛядОвi ради с постiйно дiючими колегiальними контролюючиIvIи

органами, якi здiЙснюють контроль за дiяльнiстю юридичноТ особи.
3.2. МетОю Дiяльностi Наглядових рад с захItст iHTepeciB терrлторiальноi'

ГрОМаДи, як власника, забезпечення реаrriзацii статутt-tих завдань пiдприсмств та
УСТаНОВ, пiдвищення ефективностi управлiння та контроль за дiяльнiстю
керiвникiв пiдприемств та установ.

3.3. Наглядовi ради звiтують перед Житомирською MicbKoto радою на iT
вимогу, апе не рiдше одного разу на piK.

4. Копrпетенцiя, функчii та права НаглядовIrх рад
4.1. !о виключноТ компетенцiТ Наглядових рад на_пежI,Iть:
4.1.1. ПОгодхtення проскту стратегiТ, рiчного фiнансового плану

ПiДПРИеМСТВ Та звiту про його виконання, а також просктiв iнших рiшень,
пов'язаних з господарською дiяльнiстю пiдприсмств.
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Здiйснення,lиснення контролю за дотримаItням умов контракту керlвником.
У разi необхiдностi, BHeceHH:l своТх пропозицiй щодо обрання

контролю за керiвником.

контролF0 за ефективнiстю управлiння

незЕuIежного аудитора пiдприсмств.
4,|.4. Забезпеченця запобiгання, виявлення та врегулювання конфлiктiв

iHTepeciB керiвникiв та членiв Наглядовоi ради, у тому числi за використанням
майна пiдприсмств в особистих iHTepecax та укладенням угод з пов'язаними
особами, а також iнформування виконавчих органiв Житомирськоi MicbkoT
ради, У сферi управлiння яких знаходиться юридична особа, про виявленi
порушення.

4.1.5. Визначення форrvr
пiдприемствами та ефективнiстю управлiннjI ризиками дiяльностi пiдприсмств.

4.|.6. У разi потреби, створеннЯ пiдроздiлУ внутрiшнього аудиту,
затвердження порядку проведення внутрiцlнього аудиту та надання звiтiв за
його результатами; призначення та пр]апинення повноважень керiвника
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту пiдприемства.

4.1.7. Складення щорiчного звiту Наглядових рад за результатами Тх
дlяльностi, оцiнка роботи членiв Наглядовп( рад.

4. l .8.Формування антикорупцiйноi полiiтики пiдприсмства.
4.1.9. Вирiшення iнших питань, що згiiцно iз законом i Статутом належать

до виключноi компетенцii Наглядових рад.
4.2. Керiвники пiдприсмства забезпечують членам Наглядових рад доступ

ло iнформацiI в межах, передбачених законс|м та Статутом пiдпри€мства.
4.3. Наглядовi ради мають право:
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть пiдприемства, в тому числi

отримувати копii Bcix договорiв, укJIаденIIх вiд iMeHi пiдприсмства, наказiв
керiвниКа та iншИх вхiдниХ, вихiднИх та внуТрiшнiх ло*уr.rrЬ;

- iнiцiювати проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок
фiнансово-господарськоi дiяльностi пiдпри€ мства;

- заслуховувати звiти керiвникiв з окремих питань дiяльностi
пiдприемства;

- брати участь у нарадах, комiсiях, засiданнях, переговорах, якi
проводяться на комунzlльному пiдприемствi;

- зitпучати експертiв, спецiалiстiв (eKoHoMicTiB, юристiв, фiнансистiв,
аудиторiв) до аналiзу окремих питань дiяльностi пiдприсмства;

- iнiцiювати внесення змiн ло Статуту пiдпри€мства.
5. Склад Наглядових рад пiдприемств

5.1. Персональний склад Наглядових рад затверджуеться рiшенням
Житомирськоi MicbKoi ради.

Пiдготовку рiшення ЖитомирськоI мiськоi Ради щодо затвердження
персонitльного скJIаду Наглядових рад та внесення змiн до нього здiйснюють
виконавчi органи Житомирськот Micbkoi ради, у сферi управлiння яких
знаходиться пiдпри€мство.
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5.2. Право бути обраними дс) складу Наглядових рад мають представники
пОлiтичних фракцiЙ, предr)тавлеFIих у мiськiй ради, у Ki bKocTi не бiльше 2
ДеПУТатiв вiд кожноi полiтлtчноТ фракцiТ. Якщо депутат MicbKoT ради не входить
ДО СКлаДУ полiтичноТ фракцii, BiH мас право подати особисту заяву про
включення до склад} НаглягдовоТ ради.

5.3, ПРОпозицii про влIсуванIIя кандидатiв, запро онованих до обрання до
СКЛаДУ Наглядових рад, оформлюються у виглядi протоколу, пiдписаного
головою та секретарем деп,,/татськоi фракцii.

5.4. Кiлькiсний склад членiв Наглядових рад пiдприсмств не може бути
меншим нiж З особи i бiлышим нiж 12 осiб.

5.5. За рiшенням Наглядовоi ради до iT роботи можуть бути залученi з
Правом дорадчого голосу l (одна) особа вiд незалежних гzLлузевих профспiлок
та 1 (одна) особа вiд об'сднання органiзацiй роботодавцiв ЖитомирськоТ
областi.

5.6. Склад Наглядовпl рад утворюеться на строк дii повноважень MicbKoT
РаДи поточного скJIикання. Повноваження членiв Наглядових рад
ПриПиняються з наступного дня пiсля обрання MicbKoi ради нового скликання
на чергових або позачергових виборах.

5.7. Наглядову раду tlчолюс голова, який обирасться членами НаглядовоТ
РаДИ На ПеРШОмУ засiданнi з числа депутатiв MicbKoi ради простою бiльшiстю
ГОЛОСiв вiд iT загального сIшаду. В такому ж порядку обирасться заступник та
секретар Наглядовоi ради.

Голова Наглядовоi ра,ци не може бути головою постiйноi KoMiciT MicbKoT

РаДИ. ГОлОва НаглядовоI ради може бути переобраний у буль-який час за
iнiцiативою бiльшостi членiв Наглядовоi ради вiд ii загаJIьного складу.

,Щепутат MicbKoi ради може бути головою однiеi Наглядовоi ради, KpiM
пiдприемств з подiбним характером дiяльностi, на яких yTBopeHi iдентичнi за
складом Наглядовi ради.

5.8. Повноваження голiв Наглядових рад визначаються статутом
КОМУНitлЬноГо пiдприсмства та цим Положенням. У разi неможливостi
ЗДiЙСнення головою Наглядовоi ради cBoix повноважень його повноваження
ЗДiЙСНЮе Заступник або ()дин iз членiв НаглядовоТ ради, обраний простою
бiльшiстю голосiв вiд загальноi кiлькостi членiв НаглядовоТ рали.

5.9. НабУтгя або припинення повноважень членом Наглядовоi ради
ВiдбУваеться на наступниii день пiсля прийняття рiшення про затвердження
ПеРСОНаЛЬНОгО скJIаду Наглядовоi ради комунального пiдприемства або
внесення змiн до нього.

5.10. Членами Наглядсlвих рад можуть бути фiзичнi особи, якi мають повну
дiсздатнiсть.

5.11. ЧЛени Наглядових рад не можуть бути одночасно керiвниками або
ЧЛеНаМИ РеВiЗiЙноi KoMicii' комунirльних пiдприемств, а також працiвниками
комунiшьного пiдприемствiа' на якому створюеться Наглядова рада.
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5.12. Члени Наглядових рад не }Iожуть буги одночасно членами
Наглядових рад бiльше нiж на трьох пi;цприемствах, oKpiM пiдприемств з
подiбним характером дiяльностi, на яких yTBopeHi iдентичнi за скJIадом
Наглядовi ради.

б. ЗасИання Наглядових рад
6.1. Органiзацiйною формою роботи Наглядових рад с засiдання.
6.2. Плановi засiдання Наглядових рад проводяться не менше одного разу

на квартал вiдповiдно до планiв, затверджених Наглядовими радами.
6.3. Позаплановi засiдання Наглядово[ ради можуть скликатися у будr-

ЯкиЙ час За iнiцiативою голови Наглядовоi ради, будь-кого з членiв НаглядовоТ
РаДи, Засновника комунzшьного пiдприсмс,гва, виконавчого органу, до сфери
УПРаВЛiННЯ якого нtulежить пiдприсллство, керiвника комунчшьного
ПiДпРисмства у триденний строк з момеIIту отримання Наглядовою радою
ПИСЬМОВОi мотивованоi вимоги вiд iнiцiатора позапланового засiдання рiвом з
КОПiЯМи ДокУментiв/проектами рiшень, щс) булуть розглядатися Наглядовою
радою.

6.4. ЗаСiдання НаглядовоI ради вважасться правомочним, якщо на ньому
ПРИСУТНi бiльше половини членiв НаглядовсlТ ради вiд iT загаJIьного складу.

6.5. ЗаСiдання Наглядових рад с вiдкрlлтими. За необхiдностi Наглядовою
радою може бути прийняте рiшення про прс|ведення закритих засiдань.

6.6. Перше засiдання Наглядовоi ради скJIикасться органом, до сфери
УПРавлiнНя якого нzLпежить комун€lльне пiдlrрисмство, не пiзнiше як на l0 день
з дати призначення повноважного скJIаду НаглядовоТ Ради комунaпьного
пiдприемства.

6.6. На ПеРшОМУ засiданнi Наглядовоi ради затверджу€ться регламент
роботи Наглядовоi ради.

6.7. ГОлова НаглядовоI ради веде ii засi,цання та органiзовуе if роботу.
6.8. У випадку, якщо голова Нагляд,овоТ ради вiдмовлясться скликати

засiдання Наглядовоi ради, засiдання скликасться i проводиться заступником
голови Наглядовоi ради, а у разi його вiдсутностi - секретарем.

б.9. ПОРЯДОк Денний засiданнrl визнача€ться головою Наглядовоi ради, а у
випадку настання обставин, зiLзначених у пiдпунктi 6.8. цього Положення,
заступником голови Наглядовоi ради або celKpeTapeм.

6.10. Про порядок денний, ДоТУ, ччtс та мiсце проведення засiдання
наглядовот Ради if члени повiдомляються секретарем Наглядовоi Ради
ПеРСОНzlЛЬНО Не пiЗнiше як за 2 календарни}l днi до засiдання та iнформацiя про
засiдання оприлюднюеться на офiцiйном,у веб-сайтi Житомирськоi Micbko1
Ради.

6.11. Рiшення Наглядовоi ради приймас:ться простою бiльшiстю голосiв вiд
загiLпьнОI кiлькоСтi членiВ НаглядоВоi ради,. При цьому член Наглядовоi ради
мае праВо письмОво викласти окреМУ ДУмку,з питань, що розглядаються. У разi
рiвного розподiлу голосiв вирiшальним с го.пос голови.
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6.12. Пiд час голосуваIIня голова та кожен iз членiв Наглядовоi ради мають
одиН голос. Не маюТь права голосУ та не можутЬ будь-яким iншим чином брати
}пIасть у розглядi предметil питання члени Наглядовоi ради, щодо прийнятгя
Наглядовою радою рiшенrtя про укJIадення пiдприемствоМ правочинУ, ЩоДо
вчинення якого с приватниii iHTepec члена Наглядовоi ради.

6.13. На засiдання Н,аглядовоi Ради можуть бути запрошенi:
- представники викона.вчого органУ, До сфери управлiння якого нzUIежить

пiдприсмство;
- керiвники
- голова

структурниrх пiдроздiлiв комунzшьного пiдприемства;
профспiлкс)вого KoMiTeTy комунzrльного пiдприемства (за

наявностi);
- iншi посадовi особи.
6.14. На засiданнях а]глядовоi ради ведуться протоколи, якi пiдписуються

головуючим на засiданнi i секретарем, а також BciMa членами Наглядовоi ради.6.15. Засiдання Нагля,цовоi ради або хiд розгляду окремого питання iT
засiдання може фiксуватися технiчними засобами.

6.16. Протокол за iдання ведеться секретарем Наглядовоi ради,оформлясться у двох ори iнальних примiрниках упродовж п'яти робочиr днiв
пiсля проведення засiдання.

один примiрник проl]околу засiдання Наглядовоi Ради зберiгасться укомунальному пiдприемствi, лругий - У виконавчому органi, до сфери
управлiння якого нЕlJIежить пiдприемство,

6.|7. Протокол упродовж 10 робочих днiв пiсля пiдписання
оприлюднюеться на офiцiйному веб-сайтi Житомирськоi Micbkoi Ради.6.18. Про прийняте рiшення Наглядова рада письмово повiдомляе
керiвника комунaлЬногО пiдприемства та виконавчий орган, до сфери
управлiНня якогО нzLпежитЬ _пiдприемство, наступного дня пiсля засiдання.

6.19. Рiшення Нагля,цовоi ради, прийнятi в межах il компетенцiТ,
обов'язковi для виконання к:омунчlльним пiдприемством.

7. 1 . голо"Д*p';;:#, ;Н J;x:;"*:"" 
Наглядовоi р ади

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

- представляти Наглядtову раду у вiдносинах з пiдприемством, iншими
установами, органiзацiями, lпiдприемствами, державними органами та органами
мiсцевого самоврядування;

- за рiшенням Наглядоtlоi ради порушувати перед Житомирською мiською
радою питання щодо внесення змiн до ir складу;

- пiдписувати рiшення lJаглядовоi ради та протокол засiдання.
7.2. Голова Наглядовоi ради зобов'язаний:
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- не рiдше одного разу на pik звiтувати перед Житомирськоi мiською
радою про роботу Наглядовот ради, виконання планiв розвитку пiдприсмства,
фiнансових планiв, ефективного використаннJI його майна. Звiт
оприлюдню€ться на офiцiйному веб-сайтi ЖитомирськоI Micbkoi ради;

-керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством УкраiЪи, Статутом
комунurльного пiдприемства, рiшеннями }(итомирськоТ MicbKoi Ради та цим
Положенням;

-органiзовувати роботу Наглядовоi [lади та здiйснювати контроль за
виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою.

8.Права та обов'язки членiв Наглцдовоi ради
8.1. Члени Наглядовоi ради мають право:
- отримувати, ознайомлюватися з будь-якими документами та iнформацiею

ПРО ДiЯЛЬНiСТЬ КОМУн€rлЬного пiдприемст,ва, робити виписки, .дlйi,rr"чr"
копiювання;

- доступу до Bcix примiщень комун€lльного пiдприсмства у робочий час та
день;

- позачергового прийому у посадових осiб комунzrльного пiдприсмства;
- бРаТИ УЧаСТЬ У Bcix Офiцiйних нарадах, зустрiчах, засiданнях та комiсiях

на комунitльному пiдприсмствi;
- отримувати iнформацiю про порядок денний, матерiали, дату, час та

мiсце проведення засiдання Наглядовоi раДи не пiзнiше 
"* 

,u 2 календарних днi
до визначеноТ дати проведення засiдання;

- вносити пропозицii до планiв роботи гtiдприемства;
- надавати керiвнику комун€tльного пiдприемства пропозицii щодо

дiяльностi пiдпри€мства;
- вносити питання, проекти документiв, рiшень, пропозицiт та зауваження

до порядку денного засiдання Наглядовоi раци;
- подати письмово оформлену окрему Думку щодо питання порядку

денного та рiшення Наглядовоi ради, яка додаеться до протоколу засiдання
Наглядовоi ради;

- вимагати скJIикання засiдання НаглядtlвоТ ради вiдповiдно до вимог цього
Положення;

8.2. Члени Наглядовоi ради зобов'язанi:
- дiяти в iHTepecax засновника пiдприс:мства, комун€lльного пiдприсмства

та його працiвникiв, проявJlяти сумлiннiсть та обачливiсть;
- керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством Украiъи, статутом

пiдприемства та цим Положенням;
- не розголошувати, не поширювати та не передавати TpeTiM особам

персонirльних даних, отриманих в ходi роботи або якi мiстяться в документах,
okpiM випадкiв, передбачених чинним законOдавством;
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- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю та комерчiйну та€мницю
ПРО ДiЯЛЬНiСТЬ КОМУНaUIЬного пiдприемства, яка стzUIа вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй члена Наглядовоi ради, особам, якi не мають доступу дотакоi iнформацii, а тако)( не використовувати iT у cBoix iHTepecax 

-або 
в

iHTepecax TpeTix осiб, oKpiM: випадкiв, передбачених чинним законодавством;
- брати участь у засiцаннях Наглядовот Ради та засiданнях ii koMiTeTiB.

Завчасно повiдомляти гоJIовУ Наглядовоi ради про
засiданнях Наглядовоi радлl чи KoMiTeTiB iз зчLзначеншIм

- виконувати рiшення _FIаглядовоi ради;
- не перевищувати Me;Ki cBoik повноважень;
- виконувати рiшення, прийнятi мiською радою

комунчrльного пiдприемствiл;
та Наглядовою радою

- дотримуватись встановлених на пiдприемствi правил внутрiшнього
трудового розпорядку;_ своечасно надавати мiськiй Радi, Наглядовiй Радi повний обсяг
iнформацii, яка вiдома членtу Наглядовоi ради про дiяльнiстi та фiнансовий стан
пiдприемства.

неможливiсть участi у
причини вiдсутностi;

пiдприсмства

9. .Щострокове припинення повноважень
Наглядовоi ради та членства в нiй

9.1. .Щiяльнiсть Нагля:довоТ ради може бути достроково припинено за
рiшенням ЖитомирськоТ MicbKoi ради,у випадку порушення Наглядовою радоювимог цього Положення.

9.2. Повноваження члена Наглядовоi Ради можуть бути припиненi
достроково за його власною iнiцiативою або за iнiцiативою суб'екта
делегування у випадках, передбачених цим Положенням та статутом
пiдприсмства.

9.з. ЧлеН Наглядовоi Ради зобов'язаний невiдкладно подати суб'скту
делегуваннЯ письмовУ за[вУ прО припиненнЯ cBoix повноважень, у разi
виявлення обставин невiдп:овiдностi вимогам, встановленим цим порядком та
статутом пiдприемства, а Tilкoж у випадку незчшежного члена НаглядЪвоi ради,
вимогаМ до нез€LПежних членiв Наглядових рад, визначених у додатку до цього
Положення.

9.4. Суб'ект делегуваlIня, оц)имавши письмову заяву члена Наглядовот
Ради про припинення cBoix повноважень, або рiшення Наглядовоi ради про
необхiдНiсть прИпиненнЯ ]повноваЖень вiдПовiдного члена Наглядовоi раjи,
прийняте за результатами перевiрки члена НаглядовоI ради на предмет його
вiдповiдностi встановленим вимогам, повинен прийняти рiшъння щодо
припинення повноважень вiдповiдного члена Наглядовоi ради протягом 30
кitлендарних днiв з дня отримання заяви або рiшення Наглядовоi Ради
вiдповiдно. У разi неприйнятгя рiшення суб'сктом делеryвання протягом
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зазначеного строку, рiшення щодо припинення повноважень вiдповiдного
члена Наглядовоi ради вважаеться таким, що прийняте суб'сктом делеryвання
за принципом мовч€вноi згоди.

9.5. Повноваження члена Наглядовоi раци достроково припиняються також
у випадку:

- пропуску членом Наглядовоi ради протягом б мiсяцiв бiльше половини
засiдань Наглядовоi ради;

- ненilлежного виконання обов'язкiв, вztзначених п.8.2. цього Положення -з моменту прийнятгя вiдповiдного рiшення пцiською радою;- неможJIивостi виконання обов'язкiв члена НаглядовоТ ради за станом
здоров'я;

- через два тижнi з моменту нацання ним або його законним
представником письмового повiдомлення про припинення повноважень;- притяГненнЯ дО вiдповiдатlьностi за вчинення злочину з моменту
набрання законноi сили вироку суду;

- визнання його недiездатним або обмежено дiездатним, безвiсно вiдсутнiм
чи померлим - з моменту набрання законноi силирiшення суду;- лiквiдацii НаглядовоТ Ради - з моменту прийнятт" pi-."r" органом
управлiння та внесення вiдповiдних змiн до статуту комун€Lльного
пiдприсмства;

9,6. У разi дострокового припинення пl)вноважень члена Наглядовоi радисуб'ект делегування мае призначити iншого члена Наглядовоi ради вiдповiдно
до цього порядку у строк, що не перевищуе трьох мiсяцiв. Орган управлiннязобов'язаний забезпечувати наявнiсть У a-uдi Наглядовот рали достатньот
кiлькостi членiв з метою виконання покJIадених на Наглядову ралч функцiй.

В.о,директора юридичного
департаменту мiськоi ради наталя Григорчук

Секретар MicbKoi ради BiKTop КЛIМIНСЬКИЙ
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Додаток 2

до рiшення мiськоi ради
// o6./0l/ N9 /6 l

склад Наглядовоi ра,ци Кп <щентр первинноi медико-санiтарноi
допомоги>> Житомирськоi MicbKoi ради

1. оксана ЖУРАВСЬкА
2. Людмила ЗУБКО
3. Неля коВАJIЮК
4. Людмила КРОПИВI{ИЦЬКА
5. Наталiя ЛЕоНЧЕнко
б. Лариса ПАВЛУСЕНКО

В.о. директора юридичног()
департаменту MicbKoi ради

Секретар MicbKoT ради

наталя Григорчук

BiKTop КЛIМIНСЪКИЙ



ll
,,Щодаток 3

до рiшення мiськоI ради
/r. ос , sо,л / Ng ./€4

СклаД Наглядовоi ради КП <Лiкарня ль 1.> Житомирськоi MicbKoi Ради

l. Сергiй ГРИНЧУК
2. Лариса ПАВЛУСЕНКО
3. Олександр РАКОВИЧ
4. Лiдiя ЧЕРЕДНIЧЕНКО

В.о.директора юридичного
департаменту мiськоI ради

Секретар мiськоi ради

наталя Григорчук

BiKTop КЛIМIНСЬКИЙ



l2
.Щодаток 4
до рiшення MicbKoi ради
// ов. /ol/ Ng_/6з__

Склад Наглядовоi ради КП <Лiкарня NЬ 2 iMeHi В.П.Павлусенка>)
Житомирськоi MicbKoi ради

1. Сергiй ГРИFItIУК
2. Людмила ЗУБКО
3. Геннадiй КАРПIНСЬКИЙ
4. Катерина МОЛОДЕЦЬКА
5. Любов ЦИМБАЛЮК
6. олена ЮРЧУк
7. Людмила ЯНУШЕВИtI

В.о.директора юридичного
департаменту мiськоI ради

Секретар MicbKoT ради

наталя Григорчук

BiKTop КЛIМIIНСЪКИЙ



lз
.Щодаток 5

ло рiшення MicbKoi ради
/f . о6, /о// N9 /6 |

СклаД Наглядовоi ради КП <Щитяча лiкарня iMeHi В.Й.Башека)>
Житомирськоi MicьKoi ради

1. Людмила ЗУБКО
2. Людмила КРОПИВНИЦЬКА
3. Наталiя ЛЕоНtIЕнКо
4. Лариса ПАВЛУСЕНКО
5. Олександр ЧЕРНЯХОВИtI

В. о.директора юридичного
департаменту MicbKoi ради

Секретар MicbKoT ради

наталя Григорчук

BiKTop КЛIМIНСЬКИЙ



|4

,.Щодаток 6

до рiшення MicbKoT ради
//. ов l.оl-| Ng /6 4

склад Наглядовоi ради Кп <житомирводоканал)>
Житомирськоi MicbKoi ради

1. Iрина ГЛАДКА
2. Павло ГУДЗЬ
3. Геннадiй КАРПIНСЬКИЙ
4. Василь кУЧИк
5. Сергiй ПИДЮРА
6. Артем РАЖЕВ
7. олена РоЗЕнБЛ.,\Т
8. Юрiй САМБОРСLКИЙ
9. Iгор СКОРОПАД
l0. олексiй хАРЧЕI{ко
11. Микола ЯНУШЕВИЧ

В. о.директора юридичного
департаменту MicbKoi ради

Секретар мiськоi ради

наталя Григорчук

BiKTop КЛII\4IНСЬКИЙ
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В.о.директора юридичного
департаменту MicbKoi ради

Секретар MicbKoi ради

Додаток 7

ло рiшення MicbKoi рали
/{. ов,поil Ng /6 /

наталя Григорчук

BiKTop КЛIМIНСЪКИЙ

склад Наглядовоi ради Кп <житомиртеплокомуненерго))
Житомирськоi MicbKoi ради

1. Iрина ГЛАДКА
2. олег ГоРАЙ
3. Сергiй IВАНКЕВИЧ
4. Вадим ЛIСКI
5. Тетяна оноПРIенко
6. Свiтлана ПIВоВАРоВА
7. Iгор СКОРОПАД
8. Василь ШЕВЧЕнко



lб
.Щодаток 8

до рiшення мiськоI ради
{d. ов. lo"rt Ng /6 l

склад Наглядовоi ради Кп <зеленбул> Житомирськоi Micbkoi Ради

1. олег ГоРАЙ
2. Павло ГУДЗЬ
3. оксана жУРАВСЬкА
4. Сергiй КОЛЕСНИК
5. Людмила КРОПИВI{ИЦЬКА
6. Лiдiя ЧЕРЕДНIЧЕН,КО
7. Галина ШИМАнСЬ_КА

В.о.директора юридичного
департаменту MicbKoi ради

Секретар MicbKoT ради

наталя Григорчук

BiKTop КЛIМIНСЪКИЙ



l]
Щодаток 9

до рiшення MicbKoi ради
/], р6 /о/|Ng.

Склад Наглядовоi ради КП <Електриtчних мереж зовнiшнього
освiтлення <<Мiськсвiтло>> Житорrирськоi MicbKoi ради

1. BiKTop еВДОКИМОВ
2. Катерина МОЛОДЕЦЬКА
3. Олександр ПОРЯДIН
4. Iгор СКОРОПАД
5. Олександр ШЕВЧУК
6. Людмила ЯНУШЕВИtI

В.о.директора юридичного
департаменту MicbKoT ради

Секретар MicbKoi ради

ната_пя Григорчук

BiKTop КЛIМIНСЬКИЙ
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Додаток l0
До рiшення MicbKoi ради/l рв, лоl/ ttg /а j

Склад Наглядовоi раци КП <Парю> Житомирськоi MicbKoi РаДи

1. оксана ЖУРАВСЬКА
2.Неля коВАJIЮК
3. IBaH МАРТИНIIУк
4. Тетяна оноПРIснко
5. Сергiй ПИДЮРА
6. Юрiй САМБОРСЬКИЙ

В. о.директора юридичного
департаменту MicbKoT ради

Секретар MicbKoT ради

наталя Григорчук

BiKTop КЛ I ]\4 I Н СЬК1,IЙ
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Додаток t 1

до рiшення MicbKoi ради
/r. ра .zey-/ xg ./ о 1

Склад Наглядовоi ради КП <Житомирське трамвайно-тролейбусне
управлiння>> Житомирськоi MicbKoi ради

l. Iрина ГЛАДКА
2. Павло ГУДЗЬ
3. Сергiй IВАНКЕВИЧ
4. Сергiй КОЛЕСНИК
5. Вадим ЛIСКI
6. олександр ПоРялн
7. Артем РАЖЕВ
8. олена РоЗЕНБЛАТ

В.о.директора юридичного
департаменту MicbKoi ради

Секретар MicbKoT ради

наталя Григорчук

BiKTop КЛII\4IНСЬКИЙ



Додаток 12

до рiшення мiськоi ради
//. oo.{a: хр /Б /

склад Наглядовоi ради Кп <житомиртранспорт>)
Житомирськоi MicbKoi ради

l. Iрина ГЛАДКА
2. Павло ГУДЗЬ
3. Сергiй IВАНКЕВИЧ
4. Сергiй КОЛЕСНИК
5. Вадим ЛIСКI
6. олександр ПоРЯДlr
7. Артем РАЖЕВ
8. олена РоЗЕнБЛАТ

В. о.директора юридичного
департаменту MicbKoi ради

Секретар мiськоI ради

наталя Григорчук

BiKTop КЛIМIНСЬКИЙ

20



2l
Додаток 13

ло рiшення MicbKoT ради
/{. ов. to,t{ ltg /в 4

склад Наглядовоi ради Кп <управлiння автомобiльних шляхiв>>
Житомирськоi MicbKoi ради

1. Сергiй IBAHKEBИII
2. Геннадiй КАРПIНСЬКИЙ
3. Василь кУЧик
4. Свiтлана ПIВоВАРоВА
5. Олександр РДковиtI
6. олена РоЗЕНБлАТ
7. Любов ЦИМБАЛЮК
8. Лiдiя ЧЕРЕДНIЧЕНКО
9. Микола ЯНУШЕВИtI

В.о.директора юридичного
департаменту мiськоI ради

Секретар MicbKoi ради

наталя Григорчук

BiKTop КЛIМIНСЬКИЙ



.Щодаток 14

до рiшення мiськоi ради
в ов -tpt|Ng /о/

Склад Наглядовоi ради КП <Регулювання орендних вiдносинD
Жлlтомирськоi MicbKoi ради

1. олег ГоРАЙ
2. Вадим ЛIСКI
3. Сергiй ПИДЮРА
4. Вiкторiя ФЕЩОРОВА
5. Любов ЦИМБАJIЮК
6. Олександр ШЕВЧУК

В. о.директора юридичного
департаменту MicbKoi ради

Секретар MicbKoT ради

наталя Григорчук

BiKTop КЛIN4IНСЬКИЙ
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.Щодаток 15

до рiшення MicbKoi ради
/{ 06 lol{Ng la l

Склад Наглядовоi ради КП <Футбольний клуб <<Полiсся>>

Житомирськоi MicьKoi ради

1. BiKTop СВДОКИМОВ
2. IBaH МАРТи}ГIУк
3. Годердзi КВАРАЦХЕЛIА
4. Артем РАЖЕВ
5. Олександр РАКОВИtI
б. олексiй хАРчЕнко

В.о.директора юридичного
департаменту MicbKoT ради

Секретар MicbKoI ради

Наталя ГРИГоРLIУК

BiKTop КЛIМIНСЪКИЙ



Додаток 16

до рiшення мiськоI ради
/d. ос. lлll Ng /6 /

Склад Наглядовоi ради Спецiалiзованоi дитячо-юнацькоi спортивноi
школи олiмпiйського резерву з футболу <<Полiсся>>

Житомирськоi MicbKoi ради

1. BiKTop еВДОКИМОВ
2. IBaH МАРТИНLIУк
3. Годердзi КВАРАцхЕЛIА
4. Артем РАЖЕВ
5. Олександр РАКОВ].Н
6. олексiй ХАРЧЕнко

В.о.директора юридичногс|
департаменту MicbKoi ради

Секретар мiськоI ради

наталя Григорчук

BiKTop КЛIМIНСЪКИЙ

24



оБгрунтуt]АIlня
до рiшення Micbкoi ради кПро наглядовi рапи юридичних осiб, заснованих

Житомирською мiською радою)>>

Згiдно з ст.78 Господарського кодекс)/ Украiни органами управлiння
комунztльного унiтарного пiдприсмства е в тому числl наглядова рада
пiдприсмства (у разi ii утворення), яка в межах компетенцii, визначеноi
статутом пiлприемства та законом, контролюс i спрямовчс дiяльнiсть
керiвника пiдприемства.

наглядова рада утворюсться за рiшенн:пм органу, ло сфери управлiння
якого належить комунztльне yHiTapHe пiдпр]и€мство. КритерiI, вiдповiдно до
яких утворення наглядово[ ради комунального унiтарного пiдприсмства с
обов'язковим, al також порядок утворення, органiзацii дiяльностi та лiквiдацii
наглядовоi рали r,a [i KoMiTeTiB, порядок призначення членlв наглядовоТ рали
затверджуються рit.tlснням вiдповiдноi мiсцевоi рали.

З метою здiйснення конlролю за дiяльнiстю юридичних осiб, засновником
яких е Житомирська MicbKa рада, рiшенням затвердх(усться Полоrкення про
наглядовi рали та склад наглядових рад.

В. о.директора юриди ч }tого

департаменry ната_гlя Григорчук

l




