
До рішення Канівської 
районної ради 
06.03.2019 №32-5УІІ

Контракт №1
з директором комунального некомернійного підприємства «Канівський 
центр первинної медико-сані гарної допомоги» Канівської районної ради

м. Канів 07.03.2019 року

Канівська районна рада, в особі голови Зоць М.М. що діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та 
громадянка Горьова Наталія Василівна, іменована надалі директор, у 
відповідності до рішення Канівської районної ради від 30.05.2018 №24-15/У11 
«Про створення комунального некомернійного підприємства «Канівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради», 
уклали цей Контракт про наступне:
Горьова Наталія Василівна за результатами конкурсу призначається на 
посаду директора комунального некомерційного підприємства «Канівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради 
(надалі - Центр) на термін 5 років з 07.03.2019 по 08.03.2024 згідно рішення 
Канівської районної ради від 06.03.2019 №32-5/УІІ «Про призначення 
директора комунального некомерційного підприємства «Канівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради» (надалі -  
Сторони).

[. Загальні положення.

1.1. За цим контрактом директор зобов’язується безпосередньо 
здійснювати поточне керівництво комунального некомерційного 
підприємства, забезпечувати його продуктивну діяльність, ефективно 
використовувати і зберігати майно, що є спільною власністю територіальних 
громад району, а Канівська районна рада зобов’язується створювати належні 
умови для матеріального забезпечення і організації праці директора Центру.

1.2. Цей контракт є трудовим договором, на підставі якого виникають 
трудові відносини між директором та комунальним підприємством.

1.3. Директор, з яким укладено цей контракт, є повноважним 
представником комунального некомерційного підприємства під час 
реалізації повноважень, функцій і обов’язків, передбачених, статутом 
комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради, іншими діючими 
нормативно-правовими актами України.



1.4. Директор діє на засадах єдиноначальності.
1.5. Директор підзвітний Кайівській районній раді, у міжсесійний

період голові Канівської РДА, у межах, встановлених діючим
законодавством України, Статутом комунального некомерційного
підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Канівської районної ради затвердженим рішенням районної ради від 
28.12.2018 № 29-4/УИ та цим контрактом.

2. Права та обов’язки сторін.

2.1. Директор здійснює поточне керівництво комунальним 
некомерційним підприємством, організовує його діяльність, забезпечує 
виконання завдань комунального некомерційного підприємства, 
передбачених статутом комунального некомерційного підприємства 
«Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської 
районної ради та цим Контрактом.

2.2. Директор зобов’язується забезпечити виконання показників 
ефективності використання майна, яке є спільною власністю територіальних 
громад сіл району.

2.3. Директор щоквартально подає Канівській районній раді звіт про 
виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною 
запискою щодо результатів діяльності, за встановленою формою.

2.4. У разі невиконання, передбачених контрактом показників, 
директор подає Канівській районній раді разом зі звітом пояснення щодо 
причин їх невиконання.

2.5. Канівська районна рада має право вимагати від директора 
достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи 
неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління комунальним 
некомерційним підприємством та майном, яке є спільною власністю 
територіальних громад сіл району.

2.6. Канівська районна рада:
-  надає інформацію на запит директора комунального 
некомерційного підприємства;
-  призначає директора комунального некомерційного підприємства 
на контрактній основі за результатами конкурсу, звільняє його у 
разі закінчення контракту, достроково за вимогою директора, а 
також у випадку порушень законодавства та умов Контракту;
-  організовує фінансовий контроль за діяльністю комунального 
некомерційного підприємства, затверджує його фінансовий план та 
річний звіт;
-  здійснює контроль за ефективністю використання і збереження 
майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл району;
-  здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

2.7. Директор має право:



діяти від імені та в інтересах комунального некомєрціиного
підприємства;
діяти без довіреності від імені комунального некомєрціиного 
підприємства, представляти його у відносинах з іншими юридичними 
та фізичними особами, підписувати від його імені документи; 
користуватися правом розпорядження майном за погодженням органу 
управління та коштами комунального некомерційного підприємства, 
відповідно до законодавства та статуту; •
укладати договори, видавати довіреності, відкривати в установах 
банків розрахункові та. інші рахунки в органах Державного 
казначейства, установах банків;
у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, видавати 
вказівки, обов’язкові для всіх працівників комунального
некомерційного підприємства;
забезпечувати контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої 
документації;
у строки і порядку, встановлені законодавством, повідомляти 
відповідні органи про будь-які зміни в даних про комунальний заклад, 
внесення яких є обов’язковим до Єдиного Державного реєстр} 
юридичних осіб;
приймати рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи 
працівників комунального некомерційного підприємства, а також інші 
передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових 
відносин;
щороку звітувати про діяльність комунального некомерційного 
підприємства та ефективність використання майна перед органом 
управління, готувати на його запит відповідні документи; 
затверджувати функціональні обов’язки працівників комунального 
некомерційного підприємства;
затверджувати нормативні документи, що регламентують порядок 
роботи комунального некомерційного підприємства та його 
структурних підрозділів;
організовувати виконання рішень власника органу управління, органів 
виконавчої влади;
вживати заходів до заохочення працівників комунального
некомерційного підприємства та накладати дисциплінарні стягнення; 
нести персональну відповідальність за виконання покладених на 
комунальне некомерційне підприємство завдань;
затверджувати положення . про структурні підрозділи, посадові 
інструкції;
складати фінансовий план комунального некомерційного підприємства 
та подавати його на затвердження Канівській районній раді; 
розробляти та затверджувати організаційну структуру, граничну 
чисельність та штатний розпис на підставі фінансового плану 
вирішувати інші питання, віднесені законодавством, органом



управління, Статутом та цим договором до компетенції директора.
2.8. Директор зобов’язаний:

-  організовувати роботу комунального некомерційного підприємства,
нести персональну відповідальність за виконання покладених на 
комунальне некомерційне- підприємство завдань, визначати ступінь 
відповідальності працівників комунального некомерційного
підприємства; •

-  забезпечувати раціональний добір і розстановку кадрів, створення 
належних умов для підвищення фахового рівня працівників 
комунального некомерційного підприємства;

-  розподіляти посадові обов’язки між працівниками комунального 
некомерційного підприємства;

-  координувати діяльність структурних підрозділів комунального 
некомерційного підприємства;

-  контролювати додержання виконавчої та фінансової дисципліни;
-  забезпечувати додержання вимог охорони праці, санітарно-гігієнічних, 

протипожежних норм і норм техніки безпеки та нести за це 
відповідальність;

-  нести відповідальність за виконання покладених на комунальне 
некомерційне підприємство завдань, за результати фінансово- 
господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, 
переданого в користування комунальному . некомерційному 
підприємству.
2.9. Директору належать закріплені за ним повноваження і права, які 

поширюються на комунальне некомерційне підприємство законодавчими та 
іншими нормативними актами, а також передбачені статутом комунального 
некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Канівської районної ради.

2.10. Директор укладає трудові договори з працівниками комунального 
некомерційного підприємства відповідно до чинного законодавства України 
та умов цього Контракту.

2.11. Директор зобов’язаний вжити заходів до створення в 
комунальному закладі умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а 
також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих 
законодавством про охорону праці.

2.12. Під час укладання трудових договорів з працівниками 
комунального некомерційного підприємства, визначенні та забезпеченні 
умов їх праці та відпочинку, директор, керується трудовим законодавством з 
урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом комунального 
некомерційного підприємства «Канівський .центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Канівської районної ради, колективним договором і 
фінансовими можливостями Комунального некомерційного підприємства.



3.1. За виконання обов’язків, передбачених контрактом, директору 
виплачується заробітна плата відповідно до статей 94 та 97 Кодексу законів 
про пращо, статті 15 Закону України «Про оплату праці», пункту 9.7 Статуту 
Комунального закладу «Канівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Канівської районної ради, затвердженого рішенням районної ради 
від 27.09.2017 № 17-9/УІІ за рахунок коштів комунального нєкомерційного 
підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Канівської районної ради.

3.2. Преміювання директора комунального нєкомерційного 
підприємства, встановлення йому надбавок та доплат до посадових окладів, 
надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням сесії районної 
ради у межах наявних коштів на оплату праці, відповідно до Положення про 
преміювання працівників комунального нєкомерційного підприємства 
«Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської 
районної ради.

Премії за особистий внесок в загальні результати роботи за 
підсумками роботи комунального нєкомерційного підприємства «Канівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради 
встановлюються в межах коштів, передбачених на преміювання в 
фінансовому плані та економії коштів на оплату праці.

3.3. Трудовий розпорядок директора визначається відповідно до 
Правил внутрішнього розпорядку комунального нєкомерційного 
підприємства.

3.4. Директору надається щорічна основна відпустка тривалістю згідно 
Закону України «Про відпустки».

Директор визначає час і порядок використання своєї щорічної основної 
відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за 
погодженням з Канівською районною радою та головою Канівської районної 
державної адміністрації.

3.5. Крім, умов матеріального забезпечення, зазначених у розділі З 
цього контракту, директором можуть бути встановлені інші умови, які 
передбачаються діючим законодавством України.

3.6. Директору надається матеріальна допомога на вирішення, 
соціально-побутових питань, в сумі не більше, ніж один посадовий оклад на 
рік за рішенням сесії районної ради, а також матеріальна допомога на 
оздоровлення в розмірі посадового окладу згідно чинного законодавства в 
межах фонду оплати праці.

4. Відповідальність сторін. Вирішення спорів.

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, 
передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з 
діючим законодавством України.

3. Оплата праці та соціально-побутове обслуговування.



4.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому 
діючим законодавством України.

5. Внесення змін і доповнень до контракту 
та його припинення.

5.1. Внесення змін та доповнень до цього .контракту здійснюється 
шляхом підписання додаткових угод.

5.2. Цей контракт припиняється:
-  після закінчення дії контракту;
-  за згодою сторін;
-  з ініціативи Канівської районної ради, до закінчення терміну дії 

контракту у випадках, передбачених п.5.3. цього контракту;
-  з інших підстав, передбачених законодавством України та цим 

контрактом.
5.3. Директор може бути звільнений з посади, а цей контракт 

розірваний з ініціативи Канівської районної ради до закінчення терміну його 
ДІЇ:

-  у разі систематичного невиконання директором без поважних причин 
обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

-  у разі одноразового грубого порушення директором законодавства чи 
обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для 
комунального некомерційного підприємства настали значні негативні 
наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи, постраждало ім’я 
комунального некомерційного підприємства Канівської районної ради 
та ін.);

-  у разі невиконання комунальним некомерційним підприємством 
зобов’язань перед бюджетом та іншими організаціями щодо сплати 
податків, зборів та обов’язкових платежів, а також невиконання 
комунальним некомерційнйм підприємством зобов’язань щодо 
виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка 
погашення заборгованості із заробітної плати;

-  за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною 
праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з 
питань охорони праці;

-  а також у разі систематичного виявлення серйозних фінансових 
порушень, зловживання службовим становищем, грубого та неетичного 
відношення в стосунках з працівниками даного комунального 
некомерційного підприємства.
5.4. Директор може за своєю ініціативою розірвати контракт до 

закінчення терміну його дії:
-  у випадку систематичного невиконання Канівською районною радою 

своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що 
обмежують чи порушують компетенцію та права директора, втручання



в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести аоо 
вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності 
комунального некомерційнбго підприємства;

-  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 

згодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін.
5.6. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, 

встановлених у контракті, але не передбачених діТочим законодавством 
України, про це зазначається у трудовій книжці директора з посиланням на 
пункт 8 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.

6. Термін дії та інші умови контракту.

6.1. Цей контракт діє з 07.03.2019 до 08.03.2024 року.
6.2. Інтереси директора за умовами контракту можуть бути захищені за 

ініціативою директора в суді.
Про умови контракту інформуються працівники бухгалтерії, яка 

безпосередньо займаються нарахуванням заробітної плати.
6.3. Умови цього контракту можуть бути змінені за угодою сторін у 

письмовій формі.
6.4. Відомості про директора:
Прізвище, ім’я, по батькові: Горьова Наталія Василівна.
Домашня адреса: 19000 Черкаська область, м. Канів, вул. Успенська 16, 
Мобільний телефон: 0677359818 
Паспорт: СО 931827
Виданий: 22.03.2002 року Солом’янським РУ ГУ МВС України в місті

Києві.
Кількість дітей: три
Диплом: КВ І\п21 143864 від 27.06.2002 року Національний медичний 

університет ім.. О.О. Богомольця.
Ідентифікаційний номер: 2905022981 
Свідоцтво про наявність кваліфікаційної категорії:
№1537 від 08.10.2014 про присвоєння вищої кваліфікаційної категорії 

по терапії, посвідчення №456 від 17.10.2012 про присвоєння першої 
кваліфікаційної категорії з загальної практики сімейної медицини.

6.5. Відомості про районну раду:
Повна назва: Канівська районна рада 
Адреса: вул. Олега Кошового З 
Телефон:3-23-54
Розрахунковий рахунок:35410015044407 Банк ГУДКСУ в Черкаській 

області.
МФО 854018
6.6. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у 

кожній із сторін і мають однакову юридичну силу.



6.7. Додається форма звіту директора про виконання показників 
ефективності використання майна, яке є спільною власністю територіальних 
громад сіл Канівського району, а також майнового стану комунального 
некомерційного підприємства «Канівський центр первинної* медико- 
санітарної допомоги» Канівської районної ради.

'олова.Канівської районної ради

М.М.Зоць

Директор комунального
некомерційного-^ підприємства
«Капі всьіх н й і і с.н фртн е р в и н н ої м е д и к о -
санітарної 
районної рцдіф'

ДОПОМОГИ»
—  С Т -£

Канівської 

Н. В. Горьова


