КОНТРАКТ
директором комунального закладу «Чернігівський районний історичний
музей» Чернігівської районної ради Запорізької області, що знаходиться у
спільній власності територіальних громад селищ, сіл Чернігівського
району, управління якою здійснює Чернігівська районна рада Запорізької
області
смт. Чернігівка

25.10.2016 року

Чернігівська районна рада Запорізької області, в особі голови районної
ради Годлевського Віктора Сергійовича, діючого на підставі Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», орган уповноважений управляти
майном спільної власності територіальних громад селищ, сіл Чернігівського
району, з одного боку та Кобець Дільбар Хайдарівна іменована далі директор
комунального закладу «Чернігівський
районний
історичний
музей»
Чернігівської районної ради Запорізької області з другого боку, уклали цей
контракт про таке:
Кобець Дільбар Хайдарівна призначена на посаду директора
комунального закладу «Чернігівський районний
історичний
музей»
Чернігівської районної ради Запорізької області рішенням сесії районної ради
від 21.10.2016 року № 14, терміном на 5 років.
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.3а цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через
адміністрацію
закладу здійснювати керівництво закладом, забезпечувати
ефективне використання і збереження закріпленого за закладом майна, що
перебуває у спільній власності територіальних громад селищ, сіл
Чернігівського району Запорізької області та коштів, а Орган управління
майном зобов'язується створювати належні умови для матеріального
забезпечення і організації праці Керівника.
1.2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником
закладу та Органом управління майном цього закладу.
1.3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником закладу
під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків закладу, передбачених
актами
законодавства,
статутом
організації,
іншими
нормативними
документами.
1.4. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених
законодавством, статутом закладу та цим контрактом.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Керівник здійснює оперативне керівництво закладом, організує його
виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує
виконання завдань закладу, передбачених законодавством, статутом закладу та
цим контрактом.
2.2.. Керівник зобов'язується:
- дотримуватись положень чинного законодавства України;

- дотримуватись виконання програм розвитку закладу культури на один і п'ять
років, що розглядались на засіданні конкурсної комісії;
- вживати заходів щодо створення умов праці працівникам закладу культури
відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав
працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих
законодавством про охорону праці;
- дотримуватись визначених нормативно - правовими актами фінансових та
бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна,
ощадливим і раціональним використанням матеріальних цінностей;
- забезпечувати нормування праці в закладі культури відповідно до вимог
чинного законодавства;
- дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення
форм і методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної
та трудової дисципліни;
- виконувати вимоги, надані органом управління закладу культури в межах
своєї компетенції;
- у разі припинення трудових відносин передати справи новопризначеному
керівнику або особі, яка виконує обов'язки керівника на підставі акта прийому передачі.
23.. Орган управління майном:
- надає інформацію на запит керівника;
- звільняє керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою
керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;
- організовує та здійснює контроль за виконанням обов'язків керівника,
передбачених діючим законодавством, Статутом закладу та цим контрактом.
Орган управління майном може делегувати свої повноваження керівнику, якщо
це передбачено актами законодавства. Передача повноважень може
здійснюватись шляхом укладання додаткової угоди до контракту.
2.4.. Керівник наділений повноваженнями і правами, які передбачені
законодавчими та іншими нормативними актами, а також статутом закладу
культури та цим контрактом.
3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КЕРІВНИКА
3.1. Відповідно до наказу Міністерства культури І туризму України «Про
упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної
тарифної сітки» від 18.10.2005 року № 745 встановити:
- посадовий оклад директору комунального закладу «Чернігівський
районний історичний музей» у розмірі 2512 грн.
3.2. Директору комунального закладу «Чернігівський районний історичний
музей» надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні та
7 календарних днів додаткової відпустки за особливий характер праці згідно
колективного договору між адміністрацією та профспілкою працівників і
трудовими колективами культурно - освітніх установ Чернігівського району
Запорізької області на 2016 - 2018 роки, зареєстрованого в управлінні
соціального захисту населення Чернігівської райдержадміністрації Запорізької
області від 09.03.2016 № 8. при наданні щорічної відпустки виплачується
допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу згідно п.4 постанови

КМУ від 22.01.2005 №82 «Про реалізацію окремих положень частини другої
статті 28 Закону України «Про музей і музейну справу».
3.3. Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки
(час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з
Органом
управління
майном.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. В И Р І Ш Е Н Н Я СПОРІВ
4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків,
передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з
законодавством та цим контрактом.
4.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому
законодавством.
5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ї ДОПОВНЕНЬ
ДО КОНТРАКТУ ТА Й О Г О П Р И П И Н Е Н Н Я
5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом
підписанням Договору про зміни.
5.2. Цей контракт припиняється:
а) після закінчення терміну дії контракту;
б) за згодою сторін;
г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.
5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з
Ініціативи Органу управління майном, у тому числі за пропозицією
Чернігівської районної державної адміністрації до закінчення терміну його дії:
а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин
обов'язків, покладених на нього цим контрактом;
б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи
обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для закладу настали
значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи і т.п.);
5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення
терміну його дії:
а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх
обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи
порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативнорозпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до
погіршення економічних результатів діяльності організації;
б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню
обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.
5.5. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за угодою
Сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін.
5.6. Якщо 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 першої статті 36 Кодексу
законів
про
працю
України.
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6, ТЕРМІН Дії ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
6.1.. Цей контракт діє з 25 жовтня 2016 по 24 жовтня 2021року.
7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ
7.1. Відомості про заклад:
Повна назва: комунальний заклад «Чернігівський районний історичний
музей» Чернігівської районної ради Запорізької області
Адреса: 71202 Запорізька область, чернігівський район, смт Чернігівка
вул. Соборна 410
7.2.Відомості про Орган управління майном
Повна назва: Чернігівська районна рада Запорізької області
Адреса: 71202 Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка
вул. Соборна 401
Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника Органу управління
майном: голова Чернігівської районної ради Запорізької області,
Годлевський Віктор Сергійович
Службовий телефон керівника Органу управління майном 9-14-49
7.3. Відомості про Керівника:
Домашня адреса: 71202 Запорізька область, Чернігівський район, смт
Чернігівка, вул. Бабенко, 16 кв. 15
Домашній телефон 099-700-02-21
Службовий телефон 9-19-13
Паспорт серія СЮ № 180850 виданий
05 серпня 201 Ороку
Чернігівським РВ ГУМВС України в Запорізькій області.
7.4. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у
кожній із сторін і мають однакову юридичну силу.
Голова Чернігівської районної ради
Запорізької області
-і'

Директор комунального закладу
Чернігівський районний історичний
музей Чернігівської районної ради

