
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про Порядок призначення на посади  

та звільнення   з  посад керівників  

підприємств,  що належать до  

комунальної власності  

Мукачівської міської  

територіальної громади 

 

 

З метою встановлення єдиного механізму призначення на посади та 

звільнення з посад керівників підприємств, що належать до комунальної 

власності Мукачівської міської територіальної громади, створення умов для 

відбору кваліфікованих претендентів на заміщення відповідних посад, 

впорядкування питань застосування контрактної форми трудового договору з 

керівниками підприємств відповідно до статей 65, 78 Господарського кодексу 

України, Кодексу законів про працю України, постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.03.1994 року № 170 «Про впорядкування застосування 

контрактної форми трудового договору», постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.03.1993 року № 203 «Про застосування контрактної форми 

трудового договору», постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 

року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, 

заснованих на державній, комунальній формі власності та об’єднань 

комунальних підприємств», враховуючи рекомендації постійної  комісії з 

питань бюджету та регламенту (протокол №     від _________), керуючись ст. 

25, ч.1 ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок призначення на посади та звільнення з посад 

керівників підприємств, що належать до комунальної власності Мукачівської 

міської територіальної громади (додаток 1). 

 

2.   Затвердити  Положення про проведення конкурсу на   зайняття   посад  

керівників підприємств, що належать до комунальної власності Мукачівської 

міської територіальної громади (додаток 2). 
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3. Затвердити примірну форму контракту з керівником комунального 

підприємства Мукачівської міської ради  (додаток 3). 

 

4. Визначити,  що призначення керівників підприємств, що належать до 

комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади 

здійснюється Мукачівським міським головою за результатами конкурсного 

відбору.  

 

5. Установити, що процедура конкурсного відбору на заміщення 

вакантних посад керівників підприємств, що належать до комунальної 

власності Мукачівської міської територіальної громади, передбачена даним 

рішенням, застосовується після закінчення терміну дії чинних контрактів. 

 

6. Установити, що в разі визначення установчими документами  

підприємства, що належить до комунальної власності Мукачівської міської 

територіальної громади іншої процедури призначення керівника комунального 

підприємства, застосовуються положення щодо призначення на посади та 

звільнення з посад керівників підприємств, передбачені цим рішенням.  

 

7. Встановити, що дане рішення  Мукачівської міської ради набирає 

чинності з 01.03.2022. 

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію  

з питань бюджету та регламенту.  

 

 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 


