КОНТРАКТ

3 кер1вником закладу
м. Костянтин1вка

26.06.2017 р.

Виконавчий ком1тет КостянтишвськоТ м1Сько1 ради, в ОС061 м1ського голови Давидова
Серг1я Дмитровича, д1ючого на П1дстав1 Закону Украши «Про М1сцеве самоврядування в
УкраУнЬ), 1менований дал1 Орган управл1ння майном з одного боку, та громадянка Василенко
Олена МиколаУвна, 1менована дал! Кер1вник, з другого боку, уклали цей контракт про таке:
Василенко Олена МиколаТвна наймаеться (призначаеться) на посаду директора
М1ського к о м у н а л ь н о г о закладу к у л ь т у р и « П а л а ц к у л ь т у р и та дозв1лля» (дал! Заклад) на терм1н дп даного контракту.
1. Загальн! положения
1. За цим контрактом Керхвник зобов'язуеться безпосередньо 1 через адм1Н1стращю
Закладу зд1йснювати поточне управл1ння (кер1вництво) Закладом, забезпечувати його
високоприбуткову Д1яльн1сть, ефективне використання 1 збереження закр1пленого за Закладом
майна, а Орган управл1ння майном зобов'язуеться створювати належн! умови для матер1ального
забезпечення орган1зац1Т пращ кер^вника.
2. На П1дстав1 контракту виникають трудов! в1дносини М1ж Кер1вником Закладу та
Органом управл1ння майном цього Закладу.
3. Кер1вник, який уклав цей контракт, е повноважним пред ставником Закладу П1д час
реал1заци повноважень, функц1Й, обов'язк1в Закладу, передбачених нормами законодавства
УкраТни, статутом Закладу, 1ншими нормативними документами.
4. Кер1вник Д1е на засадах единоначальност!.
5. Кер1вник пщзв1тний Органу управл1ння майном у межах, встановлених
законодавством, статутом Закладу та цим контрактом.
2. Права та обов'язки стор1н
6. Кер1вник зд1йснюе поточне (оперативне) кер1вництво Закладом. Орган1зуе його
виробничо-господарську, соцхально-побутову та 1ншу Д1яльн1сть, забезпечуе виконання завдань
Закладу, передбачених законодавством, статутом Закладу та цим контрактом.
7. Кер1вник затверджуе штатний розклад роб1тник1в Закладу, за погодженням 13
заступником м1ського голови, який курируе дану сферу д1яльност1, при цьому р1вень зароб1тноТ
плати роб1тник1в не може бути нижним н1ж рхвень заробхтно! плати в1дпов1дних посад
роб1тник1в галузевих пщприемств.
8. Кер1вник забезпечуе Ц1Льове використання державних, обласних та М1сцевих
бюджетних К0ШТ1В, наданих Закладу зг!дно з затвердженими державними 1 М1сцевими
програмами.
9. Кер1вник подае в установленому порядку Органу управл1ння майном, з яким
укладено цей контракт, ф1нансову зв1тн1сть закладу культури.
10. Кер1вник зобов'язуеться дотримуватись виконання програм розвитку закладу
культури на один 1 п'ять рок1в, що розглядалися на засщанн! конкурсно! комхсн. У раз!
невиконання передбачених контрактом показник1в Кер1вник подае Органу управл1ння майном
разом 31 ЗВ1Т0М пояснения щодо причини Тх невиконання.
П . Кер1вник забезпечуе виконання Закладом зобов'язань з! сплати податк1в, внесения
1НШИХ обов'язкових платеж1в до бюджет1в та своечасноУ виплати зароб1тно1 плати пращвникам.
12. Орган управл1ння майном:
надае 1нформащю на запит Кер1вника;
зв1льняе Кер1вника у раз! зак1нчення контракту та достроково - у випадках порушення
законодавства та умов контракту;
- зд1йснюе у межах своУх повноважень контроль за виконанням Кер1вником умов цього
контракту;
орган1зуе ф1нансовий контроль за Д1яльн1стю Закладу;

- зд1Йсшое контроль за ефективн1стю використання 1 збереження закр1пленого за
Закладом комунального майна.
13. Кер1внику належать закр1плен1 за ним повноваження 1 права, як1 поширюються на
Заклад законодавчими та 1ншими нормативними актами, а також передбачен! статутом Закладу
та цим контрактом.
14. Кер1вник мае право:
- Д1ЯТИ В1д 1мен1 Заклзду, представляти його на вс1Х П1дприемствах, в установах та
орган1защях;

- укладати господарськ! та 1нш1 угоди;
- видавати доручення;
В1дкривати рахунки в банках;
користуватися правом розпорядження коштами Закладу, накладати на пращвник1в
стягнення В1ДП0В1ДН0 до законодавства;
в межах свое! компетенци видавати накази та 1нш1 акти, давати вказ1вки, обов'язков
для ВС1Х пращвник1в Закладу;
вир1шувати 1нш1 питания, в1днесен1 законодавством. Органом управл1ння майном
статутом Закладу 1 цим контрактом до компетенци Кер1вника.
15. Кер1вник одноособово укладае трудов! договори, заохочуе, притягуе до
дисципл1нарно1 в1дпов1дальност1, приймае на посаду, зв1льнюе пращвник1в Закладу в1Дпов1дно
до чинного законодавства.
16. ГИд час укладання трудових договоров з пращвниками Закладу, визначенн! та
забезпеченн! умов Ух прац! та в1Дпочинку, Кер1вник керуеться трудовим законодавством з
урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом Закладу, колективним договором
ф1нансовими можливостями Закладу.
3. Умови матер1ального забезпечення кер1вника
17. За виконання обов'язк1в, передбачених цим контрактом, Кер1внику встановлюеться
зароб1Тна плата в межах бюджетного ф1нансування, виходячи з установлених Кер1внику:
посадового окладу у розм^р!, передбаченого постановою Кабхнету М1Н1стр1в УкраУни В1д
30.08.2002 №1298 «Про оплату пращ пращвнимв на основ! СдиноУ ТарифноУ С!тки
розряд!в ! коеф!ц!ент!в з оплати пращ прац!вник!в установ, заклад!в та орган!зац!й окремих
галузей бюджетноУ сфери»; наказом М!н!стерства культури ! туризму УкраУни в!д
18.10.2005 №745 «Про впорядкування умов оплати пращ прац!вник!в культури на основ!
СдиноУ ТарифноУ с!тки»;
надбавки за складн!сть, напружен!сть у робот! у розм!р! не б!льше - 50 в!дсотк!в
посадового окладу ! фактично в!дпрацьованого часу зпдно !з наказом М!н!стерства
культури ! туризму УкраУни в!д 18.10.2005 №745 «Про впорядкування умов оплати пращ
прац!вник!в культури на основ! СдиноУ ТарифноУ с!тки» в межах фонду зароб!тноУ плати;
Щ0М1СЯЧН01 прем!У у розм!р! не б!льше - 100 в!дсотк!в посадового окладу (в межах фонду
зароб!тноУ плати). У раз! невиконання Кер!вником обов'язк!в, передбачених цим
контрактом, порушення трудовоУ дисципл!ни прем!я зменшуеться або не нараховуеться, в
тому зв1тному пер!од!, коли було виявлено порушення.
18. Кер!внику надаеться щор!чна основна вхдпустка тривал!стю в!дпов!дно до
законодавства. Кер!вник визначае час ! порядок використання своеУ в!дпустки за погодженням !з
Органом управл!ння закладу культури. Також кер!внику надаеться додаткова щор!чна
оплачувана в!дпустка за особливий характер пращ, в!дпов!дно до колективного договору.

4. Вщпов!дальн1сть стор1н. Вир1шення спор1в
19. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язк!в, передбачених цим
контрактом, сторони несуть в!дпов!дальн!сть зпдно з законодавством та цим контрактом.
20. Спори м!ж сторонами вир!шуються у порядку, встановленому законодавством.

5. Внесения зм1н 1 доповнень до контракту та його припинення
21. Внесения зм!н ! доповнень до цього контракту при згод! на це обох стор!н зд!йснюеться
шляхом п!дписання додаткових угод.
22. Цей контракт припиняеться:
а) п!сля зак!нчення терм!ну д!У контракту;

б) за згодою стор1н;
в) у раз1 Л1кв1даци закладу;
23. Кер1вник може бути зв1льнений з посади, а цей контракт роз1рваний з 1Н1Ц1ативи Органа
управл1ння майном у виключних випадках:
а) у раз! систематичного (2 1 б1льше) невиконання Кер1вником без поважних причин
обов'язк1в, покладених на нього цим контрактом.
б) у раз1 одноразового грубого порушення Керхвником законодавства чи обов'язк1в,
передбачених контрактом, в результат! чого для Закладу настали значн! негативн! насл!дки,
п!дтверджен! документально.
24. Кер!вник може за своею !н!ц!ативою роз!рвати контракт до зак!нчення терм!ну його
д!'!:
а) у випадку систематичного невиконання Органом управл!ння майном своТх обов'язк!в
чи прийняття ним р!шень, що обмежують чи порушують компетенщю та права Кер!вника,
втручання в його оперативно - розпорядницьку д!яльн!сть, яке може привести або вже призвело
до пог!ршення виконання статутних завдань Закладу;
б) у раз! його хвороби або !нвал!дност!, як! перешкоджають виконанню обов'язк!в за
контрактом, та з !нших поважних причин.
25. Якщо роз!рвання контракту проводиться на п!дставах, встановлених у контракт!, але не
передбачених законодавством, про це зазначаеться у трудов!й книжц! Кер!вника з посиланням
на пункт 8 частини першо!" статт! 36 Кодексу закон!в про працю Украши.
6. Терм1н дц та шш1 умови контракту
26. Цей контракт д!йсний з моменту його п!дписання обома сторонами та укладений
строкой на 5 рок!в.
27. Умови контракту можуть бути зм!нен! виключно за угодою стор!н та викладен! у
письмов!й форм!.
7. Адреси стор1Н та 1НШ1 вщомост!
28. В!домост! про п!дприемство:
Повна назва:
Мкъкий комуналъний заклад культури «Палаи культури та дозвшля»
Адреса:
85110. м. Костянтишвка ДонецькоЧобл., пр.-т. Ломоносова, 119
Розрахунковий рахунок:
29. В!домост! про Орган управл!ння майном:
Повна назва: Виконавчий комгтет КостянтингвськоХ
мгськог ради
Адреса:_ 85114. м. Костянтингвка Донеиъко1 обл.. вул. Правобережна,
260
Посада, пр!звище, !м'я та по батьков! кер!вника Органу управл!ння майном:
Мгсъкий голова - Давидов СергШ Дмитрович
Службовий телефон кер!вника Органу управл!ння майном:
4-16-75
30. В!домост! про Кер!вника:
П.1.Б,: Василенко Олена Миколатна
Домашня адреса : _ 85110, м. Костянтишвка ДонеиькоХобл., пр.-т. Ломоносова. 166 кв. 7_
Домашн!й телефон:
050 624 05 82
Службовий телефон:
Паспорт:
Сер1я ВА номер 875071, виданий Костянтингвським МБ УМВС Украши
Донеиъкш обл.. дата видачг: 06.09.1997р.

31. Цей контракт укладено в двох прим!рниках, як! збер!гаються у кожно!" !з стор!н ! мають
однакову юридичну силу.
Вщ органу управлшн
М1ський голова
М.П.

Кер1вник

"17^—

О.М. Василенко
26.06.2017 р.

