
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Миколаївської обласної ради  

«Про продовження трудових відносин з директором Комунального 
підприємства «Миколаївкнига» Миколаївської обласної ради» 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
Герун В.А. призначена на посаду директора Комунального підприємства 

«Миколаївкнига» Миколаївської обласної ради рішенням обласної ради 
від 10.06.2016 № 12 на підставі конкурсного відбору. Строк дії контракту, 
укладеного з нею, спливає 12 липня 2019 року. 

За період роботи Герун В.А. на посаді директора цього комунального 
підприємства нею забезпечено: 

відкриття 3-х магазинів роздрібної торгівлі книжковою продукцією (в 
м. Баштанка, смт Братське, смт Єланець), що дозволило уникнути залежності 
основного доходу підприємства (функціонування бібліотечного колектору) від 
фінансування за державними програмами; 

ремонт даху площею 1186 кв.м та внутрішній ремонт складських 
приміщень для проведення основного виду діяльності – робота з книгою; 

оновлення основних засобів (проведення ремонтних робіт, відновлення 
опалення в основних приміщеннях будівлі комунального підприємства за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Дзержинського, 134, введення в експлуатацію 
вантажного ліфту, відновлення комп’ютерної техніки та обладнання), 
забезпечення проведення технічної експертизи стану основних будівель 
підприємства) тощо.  

забезпечення прибуткової діяльності підприємства 
 

Показники 
Од. 

виміру 
2016 2017 2018 

І кв. 
2019 

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів робіт, послуг) 

тис.грн. 641 832 1102 302 

Інші операційні доходи тис.грн. 444,6 690,6 709,5 160,9 
Витрати тис.грн. 1069 1507 1796 457 
Чистий прибуток (збиток) тис.грн. 13,9 13,2 13,5 4,7 
Середньоспискова чисельність працюючих  чол. 7 9 9 9 
Сплачено податків до бюджету та цільових 
фондів 

тис.грн 314 339 405 105 

 
Пунктом 2.2. 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 № 24 (зі змінами та доповненнями, 
внесеними рішеннями обласної ради від 16.10.2009 № 13, від 10.06.2016 № 14) 
встановлено, що пропозиції щодо кандидатур на посаду керівника 
підприємства, установи і організації, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, продовження 
трудових відносин, у тому числі переукладання (продовження) контракту з 
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відповідним керівником, вносяться головою обласної державної адміністрації, 
постійними комісіями обласної ради. 

Постійна комісія обласної ради з питань житлово-комунального 
господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капіталь-
ного будівництва вирішила внести на розгляд наступного пленарного 
засідання обласної ради питання про продовження трудових відносин з 
Герун В.А., директором Комунального підприємства «Миколаївкнига» 
Миколаївської обласної ради» (рекомендацій від 19.06.2019 № 6). 

Відповідно до статті 2.3.1. Регламенту Миколаївської обласної ради 
сьомого скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 18.12.2015 № 1, 
постійна комісія внесла подання голові обласної ради Москаленко В. щодо 
включення до порядку денного наступної сесії обласної ради питання про 
продовження трудових відносин з директором Комунального підприємства 
«Миколаївкнига» Миколаївської обласної ради. 

 
2. Мета і шляхи її досягнення 
Проект рішення розроблено постійною комісією обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, 
приватизації та капітального будівництва з метою внесення на розгляд 
обласної ради питання про продовження трудових відносин з директором 
Комунального підприємства «Миколаївкнига» Миколаївської обласної ради та 
дотримання порядку встановленого обласною радою. 

 
3. Правові аспекти 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламент 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання, затверджений рішенням 
обласної ради від 18.12.2015 № 1, 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, 
затверджене рішенням обласної ради від 21.11.2008 № 24 (зі змінами та 
доповненнями, внесеними рішеннями обласної ради від 16.10.2009 № 13, 
від 10.06.2016 № 14). 

 
4. Фінансово-економічне обґрунтування  
Проект рішення не стосується виділення фінансового ресурсу з 

обласного бюджету і спрямований на вжиття щодо дотримання порядку 
призначення керівників підприємств спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області, встановленого обласною радою. 

 
5. Громадське обговорення 
Проект рішення не потребує проведення консультацій з громадськістю. 
 
6. Прогноз результатів 
Розгляд Миколаївською обласною радою зазначеного проекту рішення 

забезпечить дотримання вимог Положення порядку про порядок призначення 
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на посаду та звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, 
затверджене рішенням обласної ради від 21.11.2008 № 24 (зі змінами та 
доповненнями, внесеними рішеннями обласної ради від 16.10.2009 № 13, 
від 10.06.2016 № 14), а у разі позитивного розгляду питання – також 
забезпечить встановлення відповідальності керівника КП «Миколаївкнига», 
що обумовлюється умовами контракту. 

 
9. Оприлюднення 
Оприлюднення проекту рішення Миколаївської обласної ради «Про 

продовження трудових відносин з директором Комунального підприємства 
«Миколаївкнига» Миколаївської обласної ради» здійснено _______.2019 року 
на сайті обласної ради http: //www.oblrada.mk.ua. 
 
 
 
Голова постійної комісії обласної 
ради з питань житлово-комунального 
господарства, регулювання комунальної 
власності, приватизації та капітального 
будівництва          Г. ТАШЛИК 


