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1.1
П орядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств,
установ, закладів, організацій - о б ’єктів спільної власності територіальних
громад
Х ерсонської Області (далі - П орядок) розроблено відповідно до
Конституції У країни, Кодексу законів про працю У країни, Господарського
кодексу У країни, Закон ів У країни «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про освіту», «П ро вищ у освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
позаш кільну освіту», «О снови законодавства У країни про охорону здоров'я»,
«Про культуру», та інш их нормативно-правових актів.
П ризначення і звільнення керівників комунальних закладів охорони
здоров’я здійсню ється відповідно до Порядку, затвердж еного постановою
Кабінету М іністрів У країни від 16 ж овтня 2014 року № 642 із застосуванням
типової форми контракту, затвердж еної вказаною постановою .
П ризначення, і звільнення керівників вищ их навчальних закладів
здійсню ється відповідно до вимог постанови Кабінету М іністрів У країни від
05 грудня 2014 року № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону У країни
«Про вищ \ освіту».
- П ризначення і звільнення керівників інш их комунальних закладів освіти
здійсню ється відповідно до вимог Законів У країни «П ро освіту», «Про загальну
середню освіту», «П ро позаш кільну освіту».
П ризначення і звільнення керівників комунальних закладів культури
здійсню ється відповідно до вимог Закону У країни «Про культуру».
1.2 Дія цього П орядку пош ирю ється на керівників підприємств, установ,
закладів,
організацій,
які
належать до
о б ’єктів
спільної власності
територіальних гром ад
Х ерсонської області, управління якими здійсню є
обласна Рада (далі - керівники).
1.3 П орядок визначає процедуру:
- призначення на посаду керівників, звільнення їх із займ аної посади;
- укладення (переукладення) і розірвання контрактів з керівниками о б ’єктів
спільної власності територіальних громад Х ерсонської області.
1.4 К онтрактна ф орма укладання трудового договору з керівниками
застосовується, у разі коли вона, передбачена законам и У країни, а також за
погодж енням сторін.
2. П ризначення керівників на посаду і укладення з ними контракту
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2.1 Керівники призначаю ться на посаду обласною Радою на її пленарних
засіданнях, ш ляхом прийняття рішень.
2.2 В ідбір кандидатур на посади керівників здійсню ється на конкурсній
основі відповідно до П орядку проведення конкурсу на заміщ ення вакантних
посад керівників підприєм ств, установ, закладів організацій - о б ’єктів спільної
власності територіальних громад Х ерсонської області (Д одаток 1).
2.3 3 керівниками контракти мож уть бути переукладені відповідно до
вимог чинного законодавства, цього Порядку:
2.3.1 Не пізніш е ніж за три місяці до закінчення терміну дії контракту
керівник може подати до обласної Ради заяву щ одо бажання переукласти
контракт та звіт за період перебування на посаді керівника про фінансовогосподарську діяльність підприємства, установи, закладу, організації.
2.3.2 Не пізніш е ніж за три місяці до закінчення терм іну дії контракту
керівника, за наявності заяви та звіту, передбаченого пунктом 2.3.1 управління
р о звід к у о б ’єктів спільної власності територіальних громад області
виконавчого апарату обласної ради (далі - уповноваж ений орган), в межах
своїх : повноваж ень, готує пропозиції щ одо доцільності переукладення
контракту або про звільнення керівника, в зв ’язку із припиненням контракту,
відповідно до встановленого Регламентом обласної Ради Порядку.
2.3.3 П ропозиції щ одо продовж ення дії контракту або його припинення з
відповідними матеріалами розглядаю ться постійними комісіями обласної Ради.
2.4
П итання про укладення (переукладення) контрактів з керівниками
виріш ую ться обласною Радою на її пленарних засіданнях.
2.6 Контракт з керівником відповідно до типової форми (Додатки 2,3)
укладається головою обласної Ради на підставі відповідного ріш ення обласної
Ради.
2.7 Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами.
2.8 Один примірник контракту зберігається в обласній Раді, другий - у
керівника. О бидва прим ірники контракту маю ть однакову ю ридичну силу.
2.9 О бласна Рада здійсню є контроль за виконанням керівником положень
укладеного контракту.
2.10 У разі тим часової відсутності керівника (відрядж ення, хвороба,
навчання, тощ о) його об ов’язки виконує заступник або інш а особа, на яку
відповідно до статуту або розпорядчого докум енту голови обласної Ради
покладені відповідні о б о в’язки.
, 2,11 У разі звільнення з посади керівника або немож ливості виконання ним
своїх о б о в’язків з інш их причин, голова обласної Ради своїм розпорядж енням
призначає виконую чого обов’язки керівника на період до призначення
керівника на пленарному засіданні обласної Ради.
2.12 У разі наявності вакантної посади керівника підприємства, установи,
закладу, організації оголош ується конкурс, відповідно до додатка 1 цього
Порядку.
2.13 Контракт продовж ується лиш е за ріш енням обласної Ради.

з
; 2.14 При прийнятті на роботу керівники зобов'язані подавати трудову
книжку, оформлену в установленом у порядку.
2.15 Ведення трудових книж ок керівників регулю ється Інструкцією про
порядок ведення трудових книж ок на підприємствах, в установах і організаціях.
2.1'6 У разі відсутності заяви керівника щ одо переукладення контракту, не
пізніш е ніж за два м ісяц і,до закінчення строку дії контракту, уповноваж ений
орган готує пропозиції про звільнення керівника. Зазначені пропозиції з
відповідними м атеріалам и розглядаю ться постійними комісіями обласної ради.
3. Звільнення керівників із зай м аної посади
: 3.1 К ерівники звільняю ться з посади обласною Радою на її пленарних
засіданнях у випадках:
; а) подання особистої заяви керівника;
1 . б) закінчення терм іну дії контракту;
; в) в інш их випадках, передбачених чинним законодавством або
обумовлених у контракті. •
3.2 П роект ріш ення про звільнення керівника з посади подається на
розгляд обласної Ради, відповідно до Реглам енту обласної Ради.
3.3 Спори між сторонами контракту розглядаю ться у порядку,
встацовленому чинним законодавством України.
3.4 У період між сесіями голова обласної Ради, відповідно до чинного
законодавства, видає розпорядж ення щ одо звільнення:
- за власним баж анням керівника;
- в разі смерті керівника;
.
- в інш их випадках, передбачених К римінальним кодексом, Законом «Про
запобігання корупції».
4. П еребування у відпустці
4.1.
Умови,
тривалість
і порядок надання відпусток керівникам
здійсню ється відповідно до вим ог чинного законодавства.
4,2
Керівник повідом ляє обласну Раду про час і порядок використання
своєї відпустки.

4
Д одаток 1
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звільнення з посад керівників
П орядок
проведення конкурсу на зам іщ ення вакантних посад керівників
підприєм ств, установ, закладів організацій - о б ’єктів спільної
власності територіальних громад Х ерсонської області
1. Загальні положення
1.1
П орядок проведення конкурсу на зам іщ ення вакантних посад
керівників: підприємств, установ, закладів організацій - о б ’єктів спільної
власності територіальних громад Х ерсонської області (далі - Порядок),
розроблено відповідно К онституції У країни, К одексу законів про працю
У країни, Господарського кодексу України, Законів У країни «Про місцеве
самоврядування в У країні», «Про освіту», «Про вищ у освіту», «П ро загальну
середню освіту», «П ро позаш кільну освіту», «О снови законодавства України
про охорону здоров'я», «П ро культуру», та інш их норм ативно-правових актів.
1.2 Цей П орядок визначає процедуру оголош ення, підготовки, проведення і
оформлення результатів конкурсу на заміщ ення вакантних посад керівників
підприємств, установ, закладів, організацій - о б ’єктів спільної власності
територіальних гром ад Х ерсонської області (далі - керівники).
2. О голош ення про конкурс
2.1 Конкурс оголош ується за наявності вакантної посади керівника
підприємства, установи, закладу, організації - о б ’єкту спільної власності
територіальних гром ад Х ерсонської області.
2.2 Конкурс оголош ується відповідно до розпорядж ення голови обласної
Ради. О голош ення про проведення конкурсу підлягає обов’язковому
оприлю дненню ш ляхом розміщ ення на оф іційному веб-сайті обласної Ради.
2.3 В оголош ені про проведення конкурсу повинні міститися такі
відомості:
- повна назва вакантної посади;
- умови конкурсу (кваліфікаційні та інші вимоги до кандидатів,
передбачені чинним законодавством);
- строк і місце прийому документів;
- інш а додаткова інформація.
3. П рийом та розгляд докум ентів про участь у конкурсі
3.1
О соби, які баж аю ть взяти участь у конкурсі , у визначений пунктом 3.3
цього П орядку терм ін, подаю ть до обласної Ради такі документи:
- заяву про участь у конкурсі;
- особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією ;
- копії докум ентів про освіту;
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- довідку про проходж ення попереднього (періодичного) психіатричного
огляду, яка видається відповідно до П орядку проведення обов’язкових
попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердж еного постановою
Кабінету М іністрів У країни від 27 вересня 2000 року № 1465;
- довідку про наявність або відсутність судимостей;
- витяг з Є диного держ авного реєстру осіб, які вчинили корупційні
правопоруш ення; :
- копію декларації про майно та доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характер;
- копії паспорта та реєстраційного номеру облікової картки фізичної особиплатника податків;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- копію трудової книжки;
- пропозиції кандидата щ одо перспективи розвитку господарської та
ф інансово-економ ічної діяльності підприємства, установи, закладу, організації о б ’єктів спільної власності територіальних громад Х ерсонської області,
викладені у довільній формі (бізнес-план, програма діяльності тощ о).
3.2 Кандидати на посаду керівника м ож уть подавати додаткову
інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, проф есійного рівня тощо.
3.3 Д окум енти від кандидатів приймаю ться протягом 20 календарних днів
із моменту . оприлю днення оголош ення про проведення конкурсу. Конкурс
проводиться не пізніш е ніж через 10 календарних днів після закінчення терміну
прийняття докум ентів від претендентів.
3 .4 ,Кандидат м ає право відкликати свою заяву та докум енти до кінцевого
строку їх прийняття, повідомивш и про це письмово конкурсну комісію.
4. К онкурсна комісія
4.1 П овноваж ення конкурсної комісії покладаю ться на постійну комісію
обласної ради з питань управління о б ’єктами комунальної власності.
4.2 До складу конкурсної комісії мож уть вклю чатися представники
постійних комісій обласної Ради, з урахуванням профілю діяльності
підприємства, установи, закладу, організації, керівник (заступник керівника)
галузевого управління (департаменту) обласної держ авної адміністрації (за
зго д о ю )..
4.3 О рганізаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які є
повноваж ними за ум ови участі в них не менш е ніж 2/3 від загального складу
конкурсної комісії. Н а засіданнях конкурсної комісії мож уть застосовуватися
засоби аудіо- або відеофіксації.
Ріш ення конкурсної комісії приймається більш істю голосів від загального
складу комісії і оф орм ляється протоколом.
У разі рійного, розподілу голосів виріш альним є голос головую чого на
засіданні комісії.
4.4 Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка подала документи
на участь у конкурсі.
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4.5 Кожен член конкурсної комісії зоб ов’язаний не допускати виникнення
конфлікту інтересів під час проведення конкурсу.
4.6 У повноваж ений орган опрацьовує подані кандидатами документи та
визначає відповідність їх пункту 3.1 цього Порядку;
4.7 К онкурсна комісія:
- ухвалю є ріш ення щ одо допуску кандидатів до участі в конкурсі;
- забезпечує відкритість та прозорість при проведенні конкурсу;
- проводить конкурсний відбір;
- проводить співбесіду з кандидатами.
4.8 Члени конкурсної комісії маю ть право:
- вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;
- брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань конкурсної
комісії;
- висловлю вати, в том у числі письмово, окрем у дум ку щ одо рішень,
прийнятих на засіданні комісії;
- право ухвального голосу лиш е за одного кандидата на кожну вакантну
посаду або не підтримати ж одного претендента.
4.9 Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто.
Голосування за інш их осіб чи передача права голосу інш ому члену конкурсної
комісії або інш ій особі не дозволяється.
4.10
Ріш ення
конкурсної комісії оф ормлю ється
протоколом
та
підписується усім а членам и конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.
5. Д окум ентальне забезпечення проведення конкурсу
5.1 Д окум ентальне забезпечення конкурсу здійсню є уповноваж ений орган,
а саме:
- готує проект розпорядж ення про оголош ення конкурсу;
- готує проект розпорядж ення про створення конкурсної комісії;
- готує та забезпечує розміщ ення оголош ення про проведення конкурсу на
офіційному веб-сайті обласної Ради;
- повідомляє учасників конкурсу про дату, час та місце проведення
засідань конкурсної комісії доступними засобами з в ’язку, зазначеними
кандидатами у відповідній заяві, як правило телефоном;
- готує пакети необхідних докум ентів для членів конкурсної комісії.
6. П орядок проведення конкурсу
6.1 О бов’язковою умовою проведення конкурсного відбору є його
відкритість.
6.2 За наявності одного кандидата на вакантну посаду, конкурсна комісія
може прийняти ріш ення щ одо реком ендації такого кандидата на посаду
керівника у разі подання ним повного пакету докум ентів та відповідності
умовам конкурсу, або про проведення повторної конкурсної процедури за
умовами цього Порядку.
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6.3 При проведенні конкурсу конкурсна комісія розглядає документи,
подані кандидатам и на участь у конкурсі, та перевіряє їх відповідність вимогам
цього П орядку та ум овам конкурсу.
К андидати, докум енти яких не відповідаю ть зазначеним вимогам, за
ріш енням конкурсної комісії до конкурсу не допускаю ться.
Кандидати, допущ ені до конкурсу, є його учасниками.
6.4 3 учасни кам и, які допущ ені до участі у конкурсі, конкурсна комісія
проводить співбесіди та здійсню є обговорення кож ної кандидатури окремо.
6.5 Н а підставі вивчення наданих документів та співбесід з учасниками
комісія ш ляхом відкритого голосування стосовно кож ного учасника конкурсу
визначає перемож ця конкурсу.
6.6 У разі: коли за підсумкам и голосування ж оден з учасників конкурсу не
набрав більш ості голосів від загального складу комісії, проводиться повторна
конкурсна процедура за ум овами цього П орядку.
6.7 У разі відмови перемож ця конкурсу від зайняття вакантної посади
керівника проводиться повторна конкурсна процедура згідно з умовами цього
Порядку.
^
6.10
Конкурсні докум енти кандидатів зберігаю ться уповноваж еним
органом протягом встановленого законодавством строку.

Д одаток 2
П РИ М ІРН И Й К О Н ТРА КТ
з керівником підприєм ства - об’єктом спіл ьної власності
територіальних громад Х ерсонської області
м. Херсон

20___року

Х ерсонська обласна Рада, іменована далі - О рган управління, в особі
голови обласної Ради ___________________________________________________ ,
який діє на підставі Закону У країни «Про місцеве сам оврядування в Україні»,
з однієї сторони та г р о м а д я н и н ____________________________________________ ,
іменований далі - керівник, з другої сторони у відповідності до ріш ення
Х ерсонської обласної Ради від «_» _______________ 20____ р № ___ уклали цей
контракт про таке: ___________________________________________ призначається
на посаду (працю є) __________________ . Т ермін дії контракту з «___ »
___________20___ року по «___ » ____________ 2 0 ______року вклю чно.
1. ЗА Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я
1.1 За цим контрактом керівник зобов'язується безпосередньо і через
адміністрацію підприємства здійсню вати поточне управління (керівництво)
підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне
використання і збереж ення закріпленого за підприємством майна, що є
спільною власністю територіальних громад області, а О рган управління
зобов'язується створю вати належні умови для м атеріального забезпечення і
організації праці керівника.
1.2 Н а підставі контракту виникаю ть трудові відносини між керівником
підприємства та О рганом управління цього підприємства.
1.3 Керівник, який уклав цей контракт, є повноваж ним представником
підприємства під час реалізації повноваж ень, функцій, обов'язків
підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства,
інш ими норм ативним и документами.
1.4 К ерівник діє на засадах єдиноначальності.
1.5 Керівник підзвітний Органу управління у межах, встановлених
законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.
2. П РА В А ТА О Б О В 'Я ЗК И С ТО РІН
2.1. Керівник зобов’язується:
2.1.1
здійсню вати поточне (оперативне) керівництво підприємством,
організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову діяльність,
забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і
зберігання закріпленого за підприєм ством майна;
2.1.2.
дотрим уватись вимог чинного законодавства У країни, нормативноправових і розпорядчих актів О ргану управління, статуту підприємства та
цього контракту;

2.1.3. забезпечувати складання в установленом у порядку річного з
поквартальною розбивкою фінансового плану підприєм ства на кожний
наступний рік і подавати його на затвердж ення О ргану управління, з яким
укладено цей контракт;
2.1.4. подавати в установленому порядку О ргану управління
квартальну та річну ф інансову звітність підприємства, а також квартальний
та річний звіти про виконання ф інансового плану підприєм ства разом з
Пояснювальною запискою щ одо результатів діяльності;
2.1.5. забезпечувати виконання показників ефективності використання
майна, що є спільною власністю територіальних громад області, і прибутку, а
також м айнового стану підприєм ства згідно з додатком до контракту;
2.1.6. забезпечувати виконання річного з поквартальною розбивкою
фінансового плану підприємства і щ окварталу подавати О ргану управління
звіт про виконання показників за встановленою формою .
У разі невиконання передбачених контрактом показників подавати
Органу управління разом із звітом пояснення щ одо причин їх невиконання;
2.1.7. забезпечувати збереж ення матеріалів технічної інвентаризації,
реєстрових книг, а також архівних справ, які зберігаю ться у комунальному
підприємстві (для керівника БТІ);
2.1.8. інф ормувати О рган управління про участь підприємства у
судових процесах з ф інансових та майнових питань.
2.1.9. погодж увати з О рганом управління свої відпустки, закордонні
відрядження та відрядж ення в меж ах України, а також невідкладно
інформувати О рган управління про свою тим часову втрату працездатності;
2.2. К ерівнику належ ать закріплені за ним повноваж ення і права, які
пош ирю ю ться на підприємство, законодавчим и та інш ими нормативними
актами, а також передбачені статутом підприємства та цим контрактом.
2.3. К ерівник має право:
у,
діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах,
в установах та організаціях;
укладати господарські та інші угоди;
видавати доручення;
відкривати рахунки в банках;
користуватися правом розпорядж ення кош тів підприємства, накладати
на працівників стягнення відповідно до законодавства;
: •
в м еж ах своєї компетенції, видавати накази та інші акти, давати
вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;
виріш увати
інші питання, віднесені законодавством, Органом
управління, статутом підприєм ства і цим контрактом до компетенції
керівника.
2.4. К ерівник укладає трудові договори з працівникам и підприємств
відповідно до чинного законодавства.
г , і Керівник зобов'язаний вжити заходів до створення на кожному
робочому місці умов праці відповідно до вим ог норм ативних актів, а також

забезпечити додерж ання прав працівників, гарантованих законодавством про
охорону праці.
2.5 П ід час укладення трудових договорів з працівниками
підприємства, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку,
керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих
особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та
галузевими угодами, колективним договором і ф інансовим и мож ливостями
підприємства.
Орган управління може делегувати окремі повноваж ення керівнику
шляхом укладання додаткової угоди до контракту.
К ерівник повинен забезпечити проведення колективних переговорів
щ одо укладення колективного договору у порядку, передбаченом у Законом
У країни „П ро колективні договори і угоди” .
2.6 О рган управління надає інформацію , віднесену до його компетенції,
на обгрунтований запит керівника
2.7. О рган управління має право:
,- 2.7.1. вим агати від керівника достроковий звіт про його дії, якщ о
останній допустив невиконання чи неналеж не виконання своїх обов'язків за
статутом та цим контрактом;
2.7.2. звільняти керівника у разі:
закінчення контракту;
достроково за ініціативою керівника, а також за ініціативою
Органу управління у випадку поруш ень законодавства та умов контракту;
2.7.3. організовувати фінансовий контроль за діяльністю підприємства
та- затвердж увати в установленому порядку ф інансовий план на кожний
наступний рік;
2.7.4.
здійсню вати
контроль
за
складанням
у
встановлені
законодавством строки ф інансового плану підприємства, виконанням
показників ізатвердж еного ф інансового плану підприєм ства та показників за
встановленою формою ;
2.7.5. здійсню вати контроль за еф ективністю використання і
збереж ення закріпленого за підприємством майна, що є спільною власністю
територіальних громад області.
3. У М О В И М А Т Е РІА Л Ь Н О Г О ЗА Б Е ЗП Е Ч Е Н Н Я К Е РІВ Н И К А
3.1
За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, керівникові
нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного
підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи з
установлених керівнику:
а)
посадового
окладу
в
розмірі
' • г' " /
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, (5) премій та доплат відповідно до вим ог постанови Кабінету міністрів
У країни в ід ,19 травня 1999 року № 859 зі змінами.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом,
погірш ення якості роботи надбавки скасовую ться або зменш ую ться. 3.2 Крім
того, керівникові м ож уть виплачуватися:
винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до дію чого на
підприємстві полож ення;
винагорода за вислугу років відповідно до дію чого на підприємстві
положення;
винагорода за виконання особливо важ ливих завдань, якщ о такі
завдання оф ормлялися за додатковою угодою до контракту, в розмірах,
визначених Додатковими угодами.
3.3
Керівникові надається щ орічна оплачувана відпустка згідно
чинного законодавства. О плата відпустки проводиться, виходячи з його
середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, визначеному діючим
законодавством У країни. У разі відпустки керівникові надається м атеріальна
допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.
4. В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ь С ТО РІН , В И РІШ Е Н Н Я СП О РІВ
:
4.1 У випадку невиконання чи неналеж ного виконання обов'язків,
передбачених, цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з
законодавством та цим контрактом.
4.2
Спори між сторонами виріш ую ться у порядку, встановленому
законодавством.
5. В Н Е С Е Н Н Я ЗМ ІН І Д О П О В Н Е Н Ь ДО К О Н Т Р А К Т У ТА
Й О ГО П РИ П И Н Е Н Н Я
5.1 В несення змін та доповнень до цього контракту здійсню ється
ш ляхом підписання додаткових угод.
5.2 Ц ей контракт припиняється:
після закінчення строку дії контракту (п.2 ст. 36 КЗпП України);
за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП У країни);
-/
з ініціативи керівника до закінчення терміну дії контракту у
випадках, передбачених ст.ст. 38, 39 КЗпП У країни;
, . з інщ их підстав, передбачених чинним законодавством України.
5.3 К ерівник може бути достроково звільнений з посади, за ініціативою
голови обласної Ради, постійних комісій обласної Ради, у випадках,
передбачених статтями 40, 41 КЗпП України.
Крім того, цей контракт може бути розірваний з ініціативи Органу
управління м айном до закінчення терміну його дії:
а) у разі невиконання підприємством зобов'язань перед обласною Радою
(передбачених її ріш енням и та розпорядж еннями), бю дж етом та Пенсійним
фондом щ одо сплати податків, зборів та обов'язкових платеж ів, страхових
внесків;
б) у разі неподання в установленому порядку на затвердж ення Органу
управління м айном річного з поквартальною розбивкою фінансового плану
підприємства;

в) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом
трьох м ісяців за наявності вини керівника;
г) за поданням служ бових осіб органів держ авного нагляду за охороною
Праці у разі систем атичних поруш ень вим ог чинного законодавства з питань
охорони праці;
д) у разі зростання збитків підприєм ства протягом 6 місяців (за умови
затвердж ення ф інансового плану з прибутком);
е) у разі наявності простроченої дебіторської заборгованості протягом
одного року, щ одо якої керівником не вж ивалися заходи про стягнення у
судовому порядку;
є) у разі коли у трьох звітних кварталах протягом календарного року
спостерігається
зростання
обсягів
кредиторської
заборгованості
підприємства, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не
супроводж ується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) підприємства;
ж) у разі поруш ення законодавства під час використання фінансових
ресурсів підприємства, у том у числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і
послуг за бю дж етні кош ти, виявлених органом виконавчої влади, який
забезпечує- реалізацію держ авної політики у сфері держ авного фінансового
контролю .:
5.4 До керівника мож уть застосуватись дисциплінарні стягнення за
висновками та -рекомендаціями постійних комісій обласної Ради в порядку,
встановленому КЗпП України:
а) у разі -неподання, у зазначені строки, уповноваж еном у Органом
управління
майном
- управлінню
спільної комунальної власності
територіальних громад області квартальної та річної ф інансової звітності, а
також квартального та річного звітів про виконання ф інансового плану
підприємством разом з поясню вальною запискою щ одо результатів
діяльності;
б) у разі збитковості підприємства, за результатам и діяльності у
відповідному кварталі (при умові затвердж ення прибуткового фінансового
плану):
т
. - в) у разі невиконання ріш ень сесій обласної Ради, розпорядж ень голови
обласної Ради , щ о стосую ться діяльності підприємства;
г) у разі нееф ективного використання м айна закріпленого за
підприємством на праві господарського віддання;
д) у разі наявності заборгованості по заробітній платі понад 2 місяці;
е) у разі, невиконання чи неналеж не виконання пункту 2.7 цього
контракту.:.
5.5 К ерівник мож е за своєю ініціативою розірвати контракт до
закінчення терміну його дії у разі його хвороби або інвалідності, які
переш кодж аю ть виконанню обов'язків за контрактом, та з інш их поваж них
причин.
5.6 Я кщ о розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених
у контракті, але не передбачених законодавством , про це зазначається у

трудовій книжці керівника з посиланням на пункт 8 частини перш ої статті 36
К одексу законів про працю України.
6. Т Е Р М ІН Д ІЇ К О Н Т Р А К Т У ТА ІН Ш І У М О В И К О Н ТРА К Т У
6.1 Ц ей контракт діє з _____________ року п о ______________ року.
6.2 Про умови контракту інф ормую ться працівники підприємства, у
зв ’язку з необхідністю виконанням умов контракту, ознайомленням
бухгалтера, що займається визначенням розм іру заробітної плати та
винагороди керівника.
6.3 У мови цього контракту мож уть бути змінені тільки за згодою сторін
у письмовій формі.
6.4. Не пізніш е ніж за три місяці до закінчення терм іну дії контракту
Керівник зо б о в’язаний повідомити О рган управління щ одо намірів
подовження дії контракту та звіт, за період перебування на посаді керівника
про ф інансово-господарську діяльність підприєм ства, установи, закладу,
організації.
6.5. П ролонгація дії цього контракту допускається виклю чно за
погодж енням О ргану управління.
7. А Д Р Е С И С ТО РІН ТА ІН Ш І В ІД О М О С Т І
7.1. Відомості про О рган управління майном:
Херсонська обласна Рада
П овна назва:
Адреса:
Посада, прізвищ е, ім ’я, по батькові керівника О ргану управління майном голова обласної Ради
С луж бовий телеф он керівника Органу управління майном:
7.2. Відомості про організацію (заклад, установу):
П овна назва:
Адреса:

7.3. Відомості про керівника:
Прізвище, ім ’я по батькові керівника:
Д ата народж ення:
Д омаш ня адреса:
С луж бовий телефон:
Паспорт:
, : '
Ідентиф ікаційний
код:;
г.;

: 7.4. Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаю ться
- Органі управління майном;
- Керівника
та маю ть однакову ю ридичну силу.
П ідписи сторін:
О рган управління голова обласної Ради

К ерівник -

Д ругий екземпляр отримав:
«
»
20_ р.
(підпис керівника)

Д одаток З

П РИ М ІРН И Й К О Н Т РА К Т
з керівником орган ізації (закладу, установи) - о б ’єктом спільної
власності територіальних громад Х ерсонської області
м. Х ерсон

20___року

Х ерсонська обласна Рада, ім енована далі - О рган управління, в особі
голови обласної Р а д и _____________________________________________________
який діє на підставі Закону У країни «Про місцеве сам оврядування в У країні»,
з однієї сторони та громадянин ________________________________________,
іменований далі - керівник, з другої сторони у відповідності до ріш ення
Х ерсонської обласної Ради від «__» _______________ 20_року № ___ уклали
цей контракт про т а к е : _____________________________________________________
призначається
на
посаду
(працю є)

1. ЗА Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я
1.1 За цим контрактом керівник зобов'язується безпосередньо і через
адміністрацію
організації (закладу, установи) здійсню вати
поточне
управління (керівництво) організацією (закладом, установою ), забезпечувати
його ефективну діяльність, раціональне використання і збереж ення
закріпленого за закладом майна, що є спільною власністю територіальних
громад Х ерсонської області, а О рган управління зобов'язується створювати
належні умови для матеріального забезпечення і організації праці керівника.
1.2 Н а підставі контракту виникаю ть трудові відносини між керівником
закладу та О рганом управління цього закладу.
1.3 Керівник, який уклав цей контракт, є повноваж ним представником
організації (закладу, установи) під час реалізації повноваж ень, функцій,
обов'язків
організації
(закладу,
установи),
передбачених
актами
законодавства,
статутом
організації
(закладу,
установи),
іншими
нормативними документами.
1.4 Керівник діє на засадах єдиноначальності.
1.5 Керівник підзвітний О ргану управління у межах, встановлених
законодавством, статутом закладу та цим контрактом.
2. П РА В А Т А О Б О В ’Я ЗК И С ТО РІН
2.1
Керівник здійсню є поточне (оперативне) керівництво організацією
(закладом, установою ), організовує його господарську, соціально-побутову та

іншу діяльність, забезпечує виконання закладом завдань, передбачених
законодавством, статутом організації (закладу, установи) і цим контрактом.
2.2 Керівник організації (закладу, установи) зо б о в’язується:
1) організовувати роботу організації (закладу, установи) відповідно до
завдань, визначених статутом;
2) забезпечувати раціональний добір кадрів, створю вати умови для
підвищ ення ф ахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із
затвердж еним в установленом у порядку ш татним розписом;
3) подавати в установленом у порядку О рганові управління копії
фінансової та бю дж етної звітності організації (закладу, установи);
4) забезпечувати ефективне використання і збереж ення закріпленого за
організацією (закладом, установою ) м айна з метою належ ного виконання
покладених завдань;
5) вж ивати заходів для ефективного використання за призначенням,
збереж ення та відновлення закріплених за організацією (закладом,
установою ) на праві оперативного управління основних засобів;
6) забезпечувати дотримання у організації (закладі, установі) вимог
законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипож ежних
норм і правил, створення належ них умов праці;
7) забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання
бю джетних кош тів, що передбачені для утрим ання організації (закладу,
установи) та надання послуг відповідного профілю ;
8) вж ивати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної
плати не рідш е двох разів на місяць та недопущ ення утворення
заборгованості;
9) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених
законодавством податків, зборів та інш их об ов’язкових платежів;
т. 10) забезпечувати виконання планових показників діяльності організації
(закладу, установи) за наявності таких;
11) призначати на посаду та звільняти з посад працівників організації
(закладу, установи);
12) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення
колективного договору в порядку, визначеному Законом У країни “Про
колективні договори і угоди” , виконання його вимог;
. 13) вж ивати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і
на кожному робочом у місці умов праці відповідно до вимог нормативноправових актів і норм ативних документів, а також забезпечувати додерж ання
прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;
14) забезпечувати дотрим ання працівниками правил внутріш нього
трудового розпорядку;
15) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і
розпорядчі акти О ргану управління, видані відповідно до вимог дію чого
законодавства У країни;

16) інф ормувати О рган управління про участь організації (закладу,
установи) у судових процесах з фінансових та м айнових питань;
17) погодж увати з О рганом управління свої відпустки, закордонні
відрядження та відрядж ення в меж ах У країни, а також невідкладно
інформувати О рган управління про свою тимчасову втрату працездатності.
2.3
У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 2.2 цього
контракту, керівник подає Органові управління письмове пояснення
причини.
: 2.4 Керівник має право:
1) діяти від імені організації (закладу, установи), представляти його
інтереси на підприєм ствах, в установах та організаціях;
2) укладати від імені організації (закладу, установи) правочини
відповідно до законодавства;
3 ) відкривати рахунки в органах казначейства;
4) .розпорядж атися кош тами організації (закладу, установи) в межах
обсягів та у порядку, визначеному дію чим законодавством України;
5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників
дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;
6) видавати у меж ах своєї компетенції накази та розпорядж ення,
о бов’язкові для всіх підрозділів та працівників організації (закладу,
установи);
7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до
законодавства у м еж ах бю дж етних асигнувань згідно із затвердж еним
ш татним розписом;
8) виріш увати інші питання, що згідно із законодавством , актами Органу
управління майном, статутом організації (закладу, установи) і цим
контрактом щ алежать до компетенції керівника.
2:5 О рган управління має право:
; 1) вимагати від керівника подання дострокового звіту про його
діяльність з управління закладом, розпорядж ення
закріпленим
за
організацією (закладом, установою ) майном та виконання цього контракту;
2) звільняти керівника з посади у разі закінчення строку дії цього
контракту, достроково за заявою керівника, у випадку поруш ення керівником
вим ог, законодавства та умов цього контракту і в інш их випадках,
передбачених дію чим законодавством;
3) здійсню вати контроль за діяльністю організації (закладу, установи),
ефективністю використання бю дж етних кош тів і збереж енням закріпленого
за закладом майна;
4)- застосовувати до керівника дисциплінарні стягнення, у тому числі у
вигляді дргани розпорядж енням голови обласної ради за невиконання чи
неналежне виконання своїх об ов’язків, визначених чинним законодавством
України, статутом, цим контрактом, у тому числі, але не виключно:
а)
у разі невиконання нормативно-правових і розпорядчих актів Органу
управління, що стосую ться діяльності організації (установи, закладу);

б) у разі і нееф ективного використання майна, закріпленого за
Організацією (установою , закладом) на п р а в і_______________________________ ;
в) у разі наявності заборгованості по заробітній платі;
г) у разі невиконання чи неналеж ного виконання умов пункту 2.2 цього
контракту.
2.6 Орган управління здійсню є контроль за виконанням керівником своїх
о б о в’язків, зазначених у пункті 2.2. цього контракту.
2.7 О рган управління зобов’язується:
1) сприяти створенню умов для функціонування організації (закладу,
установи);
2) подавати інформацію , віднесену до його компетенції, на
обгрунтований запит керівника;
3) забезпечувати організацію (заклад, установу) матеріально-технічним и
та ф інансовим и ресурсам и для його функціонування.
2.8 Орган управління майном може надавати керівникові інші
повноваж ення, якщ о це передбачено актами законодавства. Н адання
повноважень у таком у разі здійсню ється ш ляхом укладення додаткового
договору»,
3. У М О В И М А Т Е РІА Л Ь Н О Г О ЗА Б Е ЗП Е Ч Е Н Н Я К Е РІВН И К А
3.1 Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток
керівника визначаю ться за згодою сторін та не мож уть бути менш ими, ніж
пере дбачено законодавством .
За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівнику
нараховується заробітна плата в меж ах фонду оплати праці виходячи з
установлених:
посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом
Єдиної тариф ної сітки;
підвищ ень посадового окладу (за наявності кваліф ікаційної категорії, за
роботу у ш кідливих та важ ких умовах);
надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання
тощ о); - ;
у
:
доплат (за науковий ступінь тощ о);
премії, розм іри якої залежать від особистого внеску в загальні
результати роботи закладу. Розмір премії встановлю ється відповідно до
полож ення про прем ію вання за погодж енням з О рганом управління;
допомоги, на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання
основної щ орічної відпустки;
м атеріальної допомоги у сумі не більш е ніж один посадовий оклад на
рік, кр]м матеріальної допомоги на поховання.
3.2 Встановлення керівнику надбавок і доплат до посадового окладу,
надання і; матеріддьної допомоги здійсню ю ться за погодж енням Органу
управління у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам

закладу, за спожиті комунальні послуги та з платеж ів до держ авного і
м ісцевих бю дж етів у м еж ах затвердж еного ф онду оплати праці.
3.3
У разі неналеж ного виконання умов цього контракту розмір
надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменш ується або вони не
виплачую ться.
4. В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ь С ТО РІН . В И РІШ Е Н Н Я СП О РІВ
4.1 У випадку невиконання чи неналеж ного виконання обов'язків,
передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з
законодавством та цим контрактом.
4.2 Спори між сторонами виріш ую ться у порядку, встановленому
законодавством.
5. В Н Е С Е Н Н Я ЗМ ІН І Д О П О В Н Е Н Ь Д О К О Н Т Р А К Т У ТА Й ОГО
.
П РИ П И Н Е Н Н Я
,
5.1 В несення змін та доповнень до цього контракту здійсню ється
шляхом, підписання додаткових угод.
5.2 Цей контракт припиняється:
- після закінчення строку дії контракту (п.2 ст. 36 КЗпП України);
- за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України);
- з ініціативи керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках,
передбачених ст.ст. 38, 39 КЗпП України;
■з інш их підстав, передбачених чинним законодавством України.
,5.3 Керівник мож е бути достроково звільнений з посади, за ініціативою
головц обласної Ради, постійних комісій обласної Ради, обласної держ авної
адміністрації, у випадках, передбачених статтями 40, 41 КЗпП України.
Крім того, цей контракт може бути розірваний з ініціативи Органу
управління до закінчення терміну його дії:
а) у разі невиконання організацією (закладом, установою ) зобов'язань
перед обласною . Радою (передбачених її ріш еннями та розпорядж еннями),
бю дж етом та П енсійним фондом щ одо сплати податків, зборів та
обов'язкових платеж ів, страхових внесків;
б )'у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом
трьох м ісяців за наявності вини керівника;
в) за поданням служ бових осіб органів держ авного нагляду за охороною
праці у разі-систем атичних поруш ень вимог чинного законодавства з питань
охорони праці;
г) у разі наявності простроченої дебіторської заборгованості протягом
одного року, щ одо якої керівником не вж ивалися заходи про стягнення у
судовому порядку;
д) у разі поруш ення законодавства під час використання фінансових
ресурсів організації (закладу, установи), у тому числі при здійсненні
закупівель товарів, робіт і послуг за бю джетні кош ти, виявлених органом

виконавчої влади, який забезпечує реалізацію держ авної політики у сфері
держ авного ф інансового контролю .
5.4 До керівника мож уть застосуватись дисциплінарні стягнення за
висновками та реком ендаціям и постійних комісій обласної Ради в порядку,
встановленому КЗпП України:
а) у разі невиконання нормативно-правових і розпорядчих актів Органу
управління, що стосую ться діяльності організації (закладу, установи);
б) у разі нееф ективного використання майна закріпленого за
організацією (закладом , установою );
в) у разі наявності заборгованості по заробітній платі;
г) у разі невиконання чи неналежне виконання пункту 2.2 цього
контракту.
5.5 Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до
закінчення -терміну його дії у разі його хвороби або інвалідності, які
переш кодж аю ть виконанню обов'язків за контрактом, та з інш их поважних
причин.
5.6 Я кщ о розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених
у контракті, але не передбачених законодавством , про це зазначається у
трудовій книжці керівника з посиланням на пункт 8 частини перш ої статті 36
Кодексу законів про працю України.

6. Т Е Р М ІН Д ІЇ К О Н Т РА К Т У ТА ІН Ш І У М О В И К О Н ТРА К Т У
6.1. Цей контракт діє з ____________ року п о _______________ року.
6.2. П р о у м о в и контракту інформую ться працівники організації (закладу,
установи) у
зв ’язку
з необхідністю
виконання
умов
контракту,
ознайом ленням бухгалтера, що займається визначенням розміру заробітної
плати та винагороди керівника.
6.3. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін
у письмовій формі.
■.... 6.4. Не пізніш е ніж за три місяці до закінчення терм іну дії контракту
К ерівник зо б о в ’язаний повідомити О рган управління щ одо намірів
подовж ення дії контракту та звіт, за період перебування на посаді керівника
про ф інансово-господарську діяльність підприємства, установи, закладу,
організації.;
7. А Д РЕ С И С ТО РІН ТА ІН Ш І В ІД О М О С Т І
7.1. Відомості про Орган управління майном:
П овна назва:
Х ерсонська обласна Рада
Адреса:
Посада, прізвищ е, ім ’я, по батькові керівника О ргану управління майном -

голова обласної Р а д и _______________________________________
С луж бовий телеф он керівника Органу управління майном:
7.2. Відомості про організацію (заклад, установу):
П овна назва:
Адреса:
7.3. В ідомості про керівника:
Прізвищ е, ім ’я по батькові керівника:
Д ата народження:
Д омаш ня адреса:
С луж бовий телефон:
Паспорт:
Ідентиф ікаційний
код:
7.4. Ц ей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаю ться у:
- Органі управління майном;
- К ерівника
та маю ть однакову ю ридичну силу.

П ідписи сторін:
Від Органу управління голова обласної Ради

Керівник -

Д ругий екзем пляр отримав:
«_ __» .
,
20__ р . ____________________
;
(підпис керівника)

