
 

 

 

 

 

 

 

Про інформацію щодо звільнення   

директора регіонального ландшафтного 

парку «Приінгульський» 

 

                        сесія  

сьомого  скликання 
 

  

 

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням 

обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області» 

(зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від  24 червня 2011 року 

№ 11, від 26 червня 2012 року № 33), на підставі Положення про порядок 

призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ 

і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради 

від 21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями, внесеними 

рішеннями обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 13, від 10 червня 

2016 року № 14), враховуючи розпорядження голови облдержадміністрації 

від 07 червня 2018 року № 153-рк «Про звільнення директора регіонального 

ландшафтного парку «Приінгульський», обласна рада  

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Взяти до відома інформацію про звільнення з посади директора 

регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» КУЦЕНКА Сергія 

Володимировича з 29 червня 2018 року у зв’язку із закінченням строку дії 

контракту. 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                 В. МОСКАЛЕНКО 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення обласної ради 

«Про інформацію щодо  звільнення  директора  

регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

Проект рішення підготовлено відповідно до п. 3.5 Положення про 

порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, 

установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради 

від 21.11.2008 № 24 зі змінами, на підставі розпорядження  голови  

облдержадміністрації  від 07.06.2018 № 153-рк «Про звільнення директора 

регіонального ландшафтного парку «Приінгульський». 

 

2. Мета і завдання прийняття рішення. 

Метою прийняття рішення є завершення процедури звільнення 

Куценка С.В. з посади директора регіонального ландшафтного парку 

«Приінгульський». 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення. 

Проект рішення передбачає дотримання вимог законодавства про 

припинення трудових відносин з директором регіонального ландшафтного 

парку «Приінгульський» Куценком С.В. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради від 26.10.2000  № 16 

«Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Миколаївської області» зі змінами, пункту 3.5  Положення про порядок 

призначення на посаду та звільнення з посади керівників об’єктів, що належать 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області, затвердженого рішенням обласної ради від 21.11.2008 року № 24 зі 

змінами та доповненнями, на підставі розпорядження  голови  

облдержадміністрації від 07.06.2018 № 153-рк «Про звільнення директора 

регіонального ландшафтного парку «Приінгульський». 

. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація такого рішення не потребує додаткових матеріальних та інших 

витрат. 

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 

Прийняття рішення сприятиме приведенню трудових відносин у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 
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7. Проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо звільнення   

директора регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» 

оприлюднений на сайті департаменту економічного розвитку та регіональної 

політики облдержадміністрації у розділі «Оприлюднення та обговорення» 

(http://economy-mk.gov.ua/oprilydnenya_ta_obgovorenya). Дата оприлюднення – 

18 жовтня 2018 року. 

 

 

 

 

 

Директор департаменту  

економічного розвитку та регіональної  

політики облдержадміністрації     М. ВАСИЛЬЄВА 
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