
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Миколаївської обласної ради 

«Про продовження трудових відносин 
з директором Миколаївського навчально-курсового комбінату» 

 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття  рішення 
 
Проект рішення обласної ради розроблено управлінням житлово-

комунального господарства Миколаївської обласної державної адміністрації 
відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", пункту 2.12 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 листопада 2008 року № 24 (зі 
змінами та доповненнями, внесеними рішеннями обласної ради від 16 жовтня 
2009 року № 13, від 10 червня 2016 № 14), згідно з рішенням обласної ради від 
28 жовтня 2000 року № 16 "Про управління майном спільної власності 
територіальних громад Миколаївської області" (зі змінами та доповненнями, 
внесеними рішеннями обласної ради від 24 червня 2011 року № 11,                     
від 26 червня 2012 року № 33), у зв’язку із завершенням дії контракту з 
директором Миколаївського навчально-курсового комбінату Гедерим Т.А. 

 
2. Мета і шляхи її досягнення 
 

         Метою проекту рішення є  продовження трудових відносин з директором 
Миколаївського навчально-курсового комбінату Гедерим Т.А. для організації 
роботи по   професійному навчанню  (підготовки, перепідготовки, підвищення 
кваліфікації) робітників галузі житлово-комунального господарства, 
вивільнених працівників, незайнятого населення, фізичних осіб та працівників 
інших   суб’єктів господарювання різних форм власності. 

 
3. Правові аспекти 
 

       Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення 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    
№ 14), згідно з рішенням обласної ради від 28 жовтня 2000 року № 16 "Про 
управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської 
області" (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями обласної ради від 
24 червня 2011 року № 11, від 26 червня 2012 року № 33). 
 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 
Проект рішення не стосується фінансових витрат з боку обласного 

бюджету. 
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5.  Позиція заінтересованих органів 
 
Проект рішення подається на узгодження до відповідних  управлінь 

облдержадміністрації та обласної ради. 
 
6. Регіональний аспект 

 
Проект рішення стосується питання трудових відносин. 
 
7. Громадське обговорення 

 
Проект рішення не потребує проведення консультацій з громадськістю. 
 
8. Прогноз результатів 

 
Забезпечення підприємств житлово-комунального господарства області 

кваліфікованими кадрами, їх підготовка та перепідготовка, підвищення 
кваліфікації, навчання та перепідготовка безробітних громадян по договорам з 
Миколаївським обласним центром зайнятості. 

 
9. Оприлюднення 
 

       Оприлюднення проекту рішення Миколаївської обласної ради «Про 
продовження трудових відносин з директором Миколаївського навчально-
курсового комбінату» здійснено через засоби масової інформації та               
веб-ресурси: на сайті облдержадміністрації  www.mk.gov.ua    27.02.2018, 
http://www.mk.gov.ua/store/files/file/Ріш%20№%20Про%20продовж_%20контракту%2
0з%20Гедерим.pdf 

 
 
 
 
 

Начальник управління 
житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації                                                                             Є.Л.Гладков 
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