
Обгрунтування зауважень 
до рішення Білоцерківської міської ради від 26.01.2017р. № 449-24-VII «Про 

порядок призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, 
установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Біла Церква» 

26 січня 2017 року на засіданні двадцять четвертої сесії Білоцерківської міської 
ради було прийнято рішення «Про порядок призначення та звільнення з посади керівників 
комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Біла Церква». 

Зазначеним рішення пропонується затвердити Порядок призначення та звільнення 
з посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква, (далі - Порядок), 
затвердити Порядок проведення конкурсного відбору та уповноважити міського голову 
укладати контракти з такими керівниками комунальних підприємств, установ та 
організацій. 

За результатами аналізу зазначеного рішення вбачається порушення цілого ряду 
норм законодавства та порушення процедури його прийняття, що полягає у наступному: 

Щодо дотримання процедури прийняття рішення міською радою: 
09.11.2016 року головою постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мови. 

прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, 
молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та 
дитинства Гейлом І.В., було зареєстровано вказаний проекту рішення в організаційному 
відділ Білоцерківської міської ради. 

Після опрацювання юридичним управлінням міської ради до вказаного проекту 
було висловлено ряд зауважень та зазначено, що вказаний проект суперечить положенням 
статті 24, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» а також статті 19, 
Конституції України та містить ознаки протиправності а також не відповідає положенням 
статті 24 Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, а саме не містить витягу 
з протоколу засідання постійної комісії, на якому прийнято рішення щодо внесення 
питання на розгляд ради. 

За результатами розгляду на засіданні постійної комісії з питань дотримання прав 
людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції. 
сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту ( Протокол №6 від 27 жовтня 2016 
року) комісією було прийнято рішення - «запропонований проект рішення відправити на 
доопрацювання юридичному управлінню. На сесії міської ради ініціювати доручення щодо 
доопрацювання проекту рішення». 

20 січня 2017 року постійною комісією з питань дотримання прав людини, 
законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння 
депутатській діяльності, етики та регламенту за ініціативою депутата Білоцерківської 
міської ради (члена постійної комісії) Савчука В.П. було включено в порядок денний 
зазначене питання та повторно розглянуто вказаний проект рішення міської ради в 
первинній його редакції та прийнято рішення ( Протокол № 8 від 20 січня 2017 року) : 
винести доопрацьований проект рішення із урахуванням зауважень юридичного управління 
та зауважень депутатів на розгляд сесії. 

Слід зазначити, що автором доопрацьована редакція не вносилась і безпосередньо 
автор проекту рішення не ініціював повторного розгляду даного проекту рішення на 
засіданні постійної комісії, та не був присутнім на засіданні вказаної постійної комісії. 

Окремо слід звернути увагу на ту обставину, що до вказаного проекту рішення 
депутатом Білоцерківської міської ради Бабенком В.М. були направлені зауваження на які 
в своєму рішенні посилається постійна комісія з питань дотримання прав людини, 
законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння 
депутатській діяльності, етики та регламенту, проте комісією зазначені зауваження не 
розглядались та відповідно не надавалась їм оцінка а автором проекту рішення вказані 



зауваження не узагальнювались та відповідно не вироблялась кінцева редакція проекту 
рішення на розгляд сесії міської ради з урахуванням зауважень депутата Бабенка В.М.. 

Вказаний проект рішення з голосу був включений на пленарному засіданні до 
порядку денного двадцять четвертої сесії міська ради без виробленої кінцевої редакції 
автором в порушення положень ч.2 статті 26 Регламенту Білоцерківської міської ради 
затвердженого рішення Білоцерківської міської ради від 11 грудня 2015р.№07-02-УП, 
відповідно до яких «Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення 
кінцевої редакції покладається на ініціаторів проекту й можуть бути додатково розглянуті 
на спільних засіданнях постійних комісій ради, проте дане положення Регламенту виконано 
не було і кінцева редакція проекту рішення не опрацьовувалась профільною постійною 
комісією. 

Також слід зазначити, що відповідно до приписів частини 7 статті 25 Регламенту 
Білоцерківської міської ради: «Проект рішення проходить опрацювання (збір 
погоджувальних підписів (візи)). Проект рішення після його реєстрації та оприлюднення 
проходить візування в: 
7.1 .Автора проекту рішення; 
7.2. Юридичному відділі; 
7.3. Голови постійної профільної комісії; 
7.4. Керівника виконавчого органу чи інших посадових осіб, до компетенції яких належить 
дане питання; 
7.5 Заступника міського голови відповідно до розподілу обов'язків; 
7.6. Секретаря ради. 

В той же ж час, вказаний проект рішення містить візи лише автора проекту рішення, 
голови профільної комісії, голови постійної комісії з питань житлової політики, 
комунального господарства, транспорту і зв'язку, природокористування, охорони довкілля 
та енергозбереження та юридичного управління Білоцерківської міської ради (з 
зауваженнями), візи міського голови, профільного заступника міського голови, секретаря 
міської ради а також начальника організаційного відділу міської ради (як керівника 
виконавчого органу чи інших посадових осіб, до компетенції яких належить дане питання) 
відсутні, що свідчить про незавершеність підготовки проекту рішення для винесення його 
на розгляд сесії міської ради та є порушенням статті 25 Регламенту Білоцерківської міської 
ради. 

Під час обговорення вказаного проекту рішення на пленарному засіданні сесії 
міської ради, до зазначеного проекту рішення депутатами було висловлено ряд зауважень 
в частині того, що запропонований проект рішення суперечить положенням статі 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування Україні», проте за результатами голосування 
рішення було прийнято більшістю голосів. 

В той же ж час залишається не зрозумілим у якій редакції прийняте вказане 
рішення, оскільки на розгляд сесії винесено первинна редакція проекту рішення у 
запропонованій редакції постійної комісії постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної 
політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства 
та дитинства на чому було наголошено автором - головою комісії який зазначив, що даний 
проект рішення пройшов 20 денну процедуру оприлюднення відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної* інформації». 

Проте доповідаючи проект рішення автор озвучив положення яких в його редакції 
проекту рішення не було а саме: 

1. щодо формування персонального складу конкурсної комісії, з 9 представників; 
2. щодо того, що «Положення» застосовуються до керівників комунальних 

підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Біла Церква, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів). 



Вищезазначені озвучені з голосу положення, були запропоновані в зауваженнях 
депутата Бабенка В.М.. Проте, письмові поправки депутата Бабенка В.М. оголошені на сесії 
не були і пропозиції про їх прийняття як кінцевої редакції рішення теж не голосувалось. 

З вищезазначеного, неможливо зрозуміти в якій же ж саме редакції прийнято 
рішення. 

Щодо зауважень по суті проекту рішення : 
I. До проекту рішення «Про порядок призначення та звільнення з посади 

керівників комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква» внесеного 
депутатом Гейлов І.В.: 

Відповідно до положень статті 19 Конституції України «Органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування. їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі. 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Пунктом 10 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» визначено, що до виключних повноважень міського голови належить: «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». 

Під поняттям законодавство згідно Рішення Конституційного Суду України у 
справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо 
офіційного тлумачення ч. З ст .21 КЗпП України від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98. 
Конституційний Суд дійшов висновку, що термін "законодавство", потрібно розуміти так. 
що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради 
України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, 
прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України). 

Отже в розумінні статті 19 Конституції України, спосіб у який має діяти органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи з питання призначення керівників 
комунальних підприємств та установ визначено лише статтею 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», а рішення органу місцевого самоврядування, не є 
законом України. 

II. До Порядку призначення та звільнення з посади керівників комунальних 
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Біла Церква (Далі- Порядок призначення). 

Окрім вищезазначених зауважень до проекту рішення, слід також відмітити, що 
Порядком призначення, п. 2.1. та 3.1. передбачається, що призначення та звільнення з 
посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій здійснюється 
рішенням міської ради. 

Повноваження міської ради зокрема і виключні повноваження визначені в статті 25 
та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» серед яких відсутнє таке 
повноваження як призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств. 
установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади 
міста. 

Пунктом 43 частини 1 статті 26 вказаного закону визначено, що до виключної 
компетенції міської ради належить - затвердження договорів, укладених сільським, 
селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної 
компетенції; В той же ж час міський голова укладає з керівниками вказаних підприємств 
ТРУДОВІ КОНТРАКТИ. 

Згідно статі 21 Кодексу законів про працю - це є Особливою формою трудового 
договору, в якому строк його дії. права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі 
матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови 
розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. 



Сфера застосування контракту визначається законами України. 
Таким чином, затвердження укладання міським головою даної Особливої форма 

договорів (КОНТРАКТУ) не відноситься до повноважень міської ради. 
III. До оголошених поправок автором на сесії міської ради під час обговорення 

проекту рішення: 
Запропонованими поправками передбачається внести зміни до «Порядку 

призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, установ та 
організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Біла 
Церква» (далі - Порядок) в частині визначення порядку формування конкурсної комісії з 
відбору керівників, внесення змін до затвердження типової форми трудового Контракту з 
керівниками комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква, якою пропонується 
утворити конкурсну комісію у складі 9 осіб - по одному представнику від кожної 
депутатської фракції (наразі їх 8) та 1 представника від Виконавчого органу - Працівник 
відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування і нагород. 

Таким чином сформований склад комісії є на 89% політичним, а не професійним, 
органом, у зв'язку з чим чітко вбачаються ознаки корупційного порушення в розумінні 
Закону України «Про запобігання корупції». 

Окремо слід зазначити, що запропонований суто політичний склад комісії порушує 
основний принцип та гарантію відображені у статті 5-1 Кодексу законів про працю в 
Україні згідно якого визначено, що держава гарантує працездатним громадянам, які 
постійно проживають на території України правовий захист від необгрунтованої відмови у 
прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи. 

Враховуючи вище викладене, можна констатувати, що прийняте на засіданні 
двадцять четвертої сесії Білоцерківської міської ради рішення «Про порядок призначення 
та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, що 
належать до комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква» містить 
порушення статей 19, Конституції України, 5-1. 21, 22 Кодексу законів про працю 
України, 4. 5. 24,25. 26.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 
24, 25, 26 Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання а також містить 
дискримінаційні та корупційні ознаки. 


