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Директор RWD  призначається 

міським головою з числа двох 

кандидатів, поданих Комісією з 

проведення конкурсу на зайняття 

посади Директора. До складу 

Комісії входять сім осіб: дві 

особи, яких визначає виконком 

міської ради і п’ять осіб, яких 

призначають міжнародні та 

іноземні організації, що надають 

місту найвагомішу грошову 

допомогу для післявоєнного 

відновлення. Такі організації 

визначаються департаментом 

міжнародного співробітництва 

виконкому міськради. 

Слова «Комісією з проведення 

конкурсу на зайняття посади 

Директора» замінити словами 

«Наглядовою радою». 

 

Виключити слова «До складу 

Комісії входять сім осіб: дві 

особи, яких визначає виконком 

міської ради і п’ять осіб, яких 

призначають міжнародні та 

іноземні організації, що надають 

місту найвагомішу грошову 

допомогу для післявоєнного 

відновлення. Такі організації 

визначаються департаментом 

міжнародного співробітництва 

виконкому міськради». 

Директор RWD  призначається 

міським головою з числа двох 

кандидатів, поданих Наглядовою 

радою 

Комісія з проведення конкурсу є  

тимчасовим органом, створення та 

функціонування якого 

невиправдано ускладнює 

ефективність роботи схеми 

управляння. 

В складі RWD формується 

Наглядова рада, яка може ставити 

перед міським головою питання 

про недовіру та звільнення 

директора RWD. 

Після слова «яка» додати слова 

«пропонує міському голові 

кандидатури на посаду директора, 

та» 

В складі RWD формується 

Наглядова рада, яка пропонує 

міському голові кандидатури на 

посаду директора, та може 

ставити перед міським головою 

питання про недовіру та 

звільнення директора RWD. 

Повноваження з обрання 

кандидатів на посаду директора 

передаються Наглядовій Раді. 

Комітет формується у складі: 

 - один представник 

Держаудитслужби, 

 - один представник Державної 

податкової служби,  

- три представники від 

неурядових професійних 

організацій (наприклад, Спілки 

податкових консультантів 

України, Аудиторської палати, 

Федерації професійних 

бухгалтерів і аудиторів тощо), 

 - три представники донорських 

організацій, які надають місту 

найбільшу грошову допомогу на 

післявоєнну відбудову. 

Виключити слова: 

 «- три представники донорських 

організацій, які надають місту 

найбільшу грошову допомогу на 

післявоєнну відбудову». 

Комітет формується у складі: 

 - один представник 

Держаудитслужби, 

 - один представник Державної 

податкової служби,  

- три представники від 

неурядових професійних 

організацій (наприклад, Спілки 

податкових консультантів 

України, Аудиторської палати, 

Федерації професійних 

бухгалтерів і аудиторів тощо). 

 

Наявність серед членів 

Аудиторського Комітету 

представників донорів може 

зашкодити об’єктивності і 

нейтральності Комітету через 

конфлікт інтересів, зумовлений 

присутністю представників 

донорів в Наглядовій Раді. 

 


