
Щодаток 1

до рiшення районноi ради
вiд 20.12.2019 року Ns 42-бIVII

до контракту
<канiвський

м. KaHiB

додАтковА угодА J\bl

з директором комун€LIIьного некомерцiйного пiдприсмства
центр первинноi медико-санiтарноI допомогю> KaHiBcbKoi

районr+оТ ради

ёо" /2 2019 р.

н€lJIежного, доступного,

канiвсъка районна рада (д-i - Власник), в особi голови Зоця Миколи
михаrlловича, що дiе на пiдставi Закону Украiъи ппро мiсцеве самоврядування
в УкраiЪi>, з однii сторони, та |ромадянка Горьова Наталiя Василiвна,
iMeHoBaHa надалiдиректор, яка дiе у вiдповiдностi до рiшення cecii районноТ
РаДИ ВiД 06.03 .2019 РОКУ J\Ъ32-5IVII <Про призначення директора комун€tльного
некомерцiйного пiдприеrrтства <канiвський центр первинноi медико-санiтарrrот
допоi\{огИ> КанiвСькоi раirонноi ради>), з другоТ сторони, (далi - Сторони),
укJIztлII цю додаткЬву угоду про внесення змiн до контракту з директором
комуII€шьного некомерцiйного пiдприемства кКанiвський центр первинноi
медико-санiтарноi допомоги>> КанiвсъкоI районноi ради, про таке:

1. Внести змiни до роздiлу 2 <<Права та обов'язки cTopiH> контракту,
виклавши його в новiй редакцii:

<<2.|..Щиректор здiйсrrюе поточне (оперативне) керiвництво пiдприемством,
органiзовуе його господарську, соцiа-rtьно-побутову та iншу дiяльнiсть,
забезпечуе виконаFIня пiдприемством завдань, передбачених законодавств,ом,
статутом пiдприемотва та цим контрактом.

2.2. Щларектор пiдприемства зобов'язаний:
1) органiзувати I{uLлежне виконання завдань, передбачених статутом, та

укJrадених договорiв про медичне обслуговування населення;
2) своечасно вживати заходiв до запобiгання банкрутству пiдприемства у

разi його неплатоспроможностi;
3) органiзувати надання пiдприемством

квалiфiкованого медичного обслуговування;
4) забезпечувати рацiональний добiр кадрiв, створювати умови для

пiдвищення фехового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв;-
5) готувати та подавати на заtвердження до kaHiBcbkoi районнот Ради

фiНаНСОВИй ПЛаН пiдпРиемства, iнiцiювати внесення змiн до нього у разi
потреби;

6) своечасно подавати в установленому порядку податкову, фiнансову та
i"-y звiтнiстъ пiдприемства;

7) подавати Канiвськiй районнiй радi фiнансовий звiт у встановленому
порядку;

8) забезпечитII н€Llrежну органiзацiю дотримання прав пацiента пiд час
надання пiдприемством медичнот допомоги та здiйснеrrня медичIlого
обслуговування, у тому члIслi права на лiкарську таемницю;



9) забезпечити вiдповiднiсть матерiально-технiчноi бази пiдприемства
встановленим законодавством вимогам;

10) забезпечувати ефективне використання i збереження закрiпленого за
пiдприемством майна;

11) забезпечувати
публiчних закупiвель;

н€lJIежне виконання вимог законодавства у сферi

72) забезпечувати дотримання пiдприемством вимог законодавства про
охорону працi, санiтарно-гiгiенiчних та протипожежних норм i правил,
створення н€lJIежних умов працi;

13) вжиВати захоДiв дО своечасНоi та в повному обсязi виплати заробiтноi
плати Tre рiдше нiж два рази на мiсяцъ через промiжок часу, що не перевищус
16 КаЛеНДаРНИХ днiВ, Та не пiзнiше нiж протягом семи днiв пiсл" .u*i".ra"",
перiоду, за який здiйснюеться виплата, та недоttущення yTBopeHHrI
заборгованостi з неi;

14) дотримуватися гарантiй оплати працi, встановлених законодавством,
створити систему стимулiв та мотивацii персоналу;

15) забезrrечувати своечасну та в повному обсязi сплату передбачених
законодавством податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв;

16) забезпечувати проведення колективних переговорiв, укJIадення
колективного догодору В порядку, визначеному Законом Украiъи ''про
колективнi договори i угоди", виконаннrI його вимог;

17) укладати трудовi договори з працiвниками пiдприемства, керуючисъ
законодавствоМ прО працю, з урахУванняМ г€Lлузевих особливостей,
передбачених статутом пiдприемства, генер€чIъною та галузевими угодами,
колективним договором;

18) вживати заходiв до створення у кожному структурному пiдроздiлi i на
кожному робочому мiсцi умов працi вiдповiдно до вимог нормативно-правових
aKTiB i нормаТивних документiв, а також забезпечувати додержання прав
працiвнИкiв, гарантованих законодавством про охорону працi;

19) затверджувати нак€вами пiдприемства положення про cTpyKTypHi
ПiДРОЗДiЛИ, ШТаТний розпис та структуру, положення про .rр.Йi."u""r, iH-i
положеНня та порядки, що маюТь систеМний характер, затверджувати посадовi
та робочi iнструкцiТ працiвникiв;

20) призначати на посаду та звiльняти з посади cBoix заступникiв,
головного бухгалтера закладу, юрисконсульта, В порядку, передбаченому
законодавством;

21) погоджувати з Канiвською райоFIною радою своi вiдпустки, закордонtлi
вiдрядженнrl та вiдрядження в межах Украiни;

22) своечасно i в tIовному обсязi виконувати нормативно-правовi i
розпорядчi акти органу управлiння майном, виданi вiдповiдно до
законодавства;

2з) невiдкладно iнформувати kaHiBcbky районну раду про участь
пiдприемства у судових процесах з фiнансових та майнових питанъ;

24) розглядати пропозицii спостережноi ради пiдприемства, що надаються
в межаХ iT повноВажень, та вживати заходiв для усунення виявлених поруrIтень
та пiдвиЩення рiвня забезпечення безпеки пацiентiв на пiдприемствi;

25) З урахуванням вимог законодавства, зокрема щодо iнформацiI з
обмеженим доступом, забезпечувати доступ членiв спостережноi Ради



пiдприемства до iнформацii та матерiалiв, необхiдних для розгляду питань, що
н€rлежать до iT компетенцii, протягом п'яти робочих днiв з дати надсилання
писъмового запиту голови спостережнот Ради пiдприемства на iм'я директора
пiдприемства;

2б) вiдшкодовувати збитки, завданi пiдприемству з його вини, згiдно iз
законодавством;

27) виконувати iншi завдання та обов'язки, встановленi сдиними
квалiфiкацiйними вимогами, Що встановлюються моз та законодавством.

2.з.у разi невиконання обов'язкiв, визначених пунктом б цъого контракту,
директор пода€ Канiвськiй районнiй радi письмове пояснення причини.

2.4. Щиректор мас право:
1) дiяти вiд iMeHi пiдприемства, представляти його iнтереси у вiдносинах з

пiдприеМствами, установами, органiзацiями будь-якоi форми власностi,
фiЗИЧНИМИ ОСОбами, iншими третiми особами та у судових органах, органах
державноi влади та органах мiсцевого самоврядування;

2) укладати вiд iMeHi пiдприемства правочини вiдповiдно до законодавства
та обмежень, встановлених статутом;

З) видавати у межах cBoix повноваженъ накази та
обов'язковi для Bcix пiдроздiлiв та працiвникiв пiдприемства;

4) вiдкривати вахунки в банках та органах Казначейства;
5) розпоряджатися коштами пiдприсмства в межах обсягiв та у порядку,

визначеному законодавством та фiнансовим планом пiдприемства;
6) визначатII розмiр заробiтноi плати, застоQовувати заходи заохочення та

накJIадати на
законодавства;

працiвникiв дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до

7) вирiшувати iншi питання, що згiдно
kaHiBcbkoi районноi ради, статутом пiдприемства
до компетенцii директора.

2.5. KaHiBcbKa районна рада мае право:
1) вимагати вiд директора поданIш дострокового звiту про його дiяльнiсть

з управлiння пiдприсмством, розпорядження закрiпленим за пiдприемством
майном та виконання цього контракту;

2) звiльнятИ директора з посади у разi закiнчення строку дiТ цъого
контракту, достроково за iнiцiативою директора, а також у разi порушення
директором вимог законодавства та умов цього контракту;

3) здiйснювати контроль за дiяльнiстю пiдприсмства.
2.6. KaHiBcbKa районна рада здiйснюс контроль за виконанням директором

cBoik обов'язкiв, зазначених у пунктi б цього контракту.
2.7 . KaHiBcbKa районна рада зобов'язуеться :

1) сприяти створенню умов для функцiонування пiдприемства;
2) подавати iнформацiю на запит директора у межах його повноважень;
3) сприяти пiдвищенню квалiфiкацiТ директором.
2.8.Канiвсъка районна рада:

iз
i

розпорядження,

законодавством, актами
цим контрактом н€UIежать

вiдрядження та1) погоджус директоровi вiдпустку, закордоннi
вiдрядження в межах Украiни;

2) У РаЗi ВiДСУтностi директора мас право влlрiшувати питання щоло
покJIаденн;I виконання обов'язкiв директора.



2.9. ЩИРеКТОр Подае звiт про виконання цього контракту не пiзнiше нiж за
два мiсяцi до закiнчення строку його дii.

2.t0. KaHiBcbKa районна рада може надавати директоровi iншi
повноваженнrI, якщо це передбачено актами законодавства. Надання
повноваженЬ У такомУ разi здiйснюетьсЯ шJUIхоМ визначення ik у cTaTyTi
пiдприемства.

2. ВНеСТИ змiни до роздiлу З <<Оплата працi та соцiалъно-побутове
обслуговування" контракту, виклавши його в новiй редакцii:

К3.1. За виконання обов'язкiв, передбачених цим контрактом, директору
нараховуеться заробiтна плата В межах фо"ду оплати працi виходячи з
ПОСаДОВОГО ОкJIаДу, якиЙ складае 4 (чотири) посадовi оклади лiкаря загальноi
ПРаКТИКИ - СiмеЙного лiкаря без категорii, затвердженого штатним розписом та
фактично вiдпрацьовацого часу;

3.2. ТрУдовий розпорядок дl,lpeкTopa визначаеться вiдповiдно до Правил
ВНУтРiшнього розпорядку комун€uIьного некомерцiйного пiдприемства.

З.З. .ЩИРеКторовi надаеться щорiчна оплачувана вiдпустка тривалiстю
згiдно iз законодавством.

З.4. ЩИРеКтор визначае час i порядок використання своеТ щорiчноi
ОСНОВнОi вiдпустки (час початку та закiнчення, подiлу iT на частини тощо) за
ПОГОДЖеННяМ З Кадiвською раЙонною радою та головою KaHiBcbKoi районноi
державноi адмiнiстрацii.

З.5. KpiM, умов матерiального забезпечення, з€вначених у роздiлi 3 цього
КОНТРаКТУ, Директору Власником можуть бути встановленi iншi умови, якi
передбачаються дiючим законодавством УкраIни.

3. Внести змiни до роздiлу 4 <Вiдповiдальнiсть cTopiH. Вирiшення спорiв>
контракту, виюIавши його в новiй редакцii:

(4.1. У разi невиконання чи неналежного виконання обов'язкiв,
ПеРеДбаЧених цим контрактом, сторони несутъ вiдповiдальнiстъ згiдно iз
законодавством та цим контрактом.

4.2. СПОри мiж сторонами розв'язуються у визначеному законодавством
порядку.

4.З. KaHiBcbKa районна рада несе вiдповiдальнiсть та забезпечус
ВiДШКОДУВаНнrl морztльноi i матерiальноi шкоди, заподiяноi директоровi у разi
ДОСТРОКОВОГО розiрваннrl цього контракту, проведеного з порушеннrIм вимог
ТРУДОВОго Законодавства, а також на пiдставi, не передбаченiй законодавством
та цим контрактом.

4.4. Щиректор несе вiдповiдальнiсть за:
l) НеНалеЖну органiзацiю бухга_irтерського облiку з визначенням облiковоi

ПОЛiТИКИ Та збереження оброблених документiв, регiстрiв бухгалтерського
облiку i звiтностi згiдно iз законодавством;

2) недотримання вимог законодавства про працю та охорону працi на
пiдприсмствi;

3) невиконання статутних завдань пiдприсмства i умов цъого контракту з
вини директора.)

4. Внести змiни до роздiлу 5 <Внесення змiн i доповненъ до контракту та
його припинення) контракту, виклавши його в новiй редакцii:

(5.1. Внесення змiн та доповне}Iь до цього контракту здiйснюеться шляхом
укладення додацкових договорiв.



5.2. Щiя цього контракту припиняеться:
1) iз закiнченням строку, на який його укладено;
2) зазгодою cTopiH;
3) з iнiцiативи KaHiBcbKoi районноi ради до закiнчення строку дii цього

контракту у випадках, передбачених статтями 40 i 4| Кодексу законiв про
працю УкраiЪи та цим контрактом;

4) з iнших пiдстав, передбачених законодавством та цим контрактом.
5.3. Щей контракт може бути розiрваний, а директор звiльнений з посади з

iнiцiативи Канiвськоi районноi ради до закiнченнrl строку дiт контракту:
1) у разi систематичного невиконання директором без поважних причин

умов та обов'язкiв, визначених цим контрактом;
2) у разi однор€tзового грубого порушення директором вимог

законодавства чи обов'язкiв, передбачених цим контрактом, внаслiдок чого
пiдприемству завдано значних збиtкiв;

3) у разi невиконання пiдприемством зобов'язань перед бюджетом та
пенсiйним фондом Украiни щодо сплати податкiв, зборiв та iнших
обов'язкових платежiв, а також зобов'язань щодо виплати заробiтноi плати
працiвникам чи недотриманнrI графiка погашення заборгованостi iз заробiтноi
плати з вини директора;

4) У РаЗi НеСПлати реструктуризоваrrоi податковоi заборгованостi протягом
трьох мiсяцiв з вини директора;

5) за поданням службових осiб органiв державного нагляду за охороною
працi у разi систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони
працi;

6) У РаЗi Допущення збiльшення обсягу простроченоi кредиторськоi
заборгованостi з вини директора;

7) у разi недотримання вимог фiнансового та бюджетного законодавства, а
також дiй (бездiяльностi) директора, що призвели до невиконання в
установленi строки законних вимог органiв державного фiнансового контролю;

8) на вимоry виборного органу первинноi профспiлковоi оргаrriзацii
(профспiлкового представника) у разi порушення вимог законодавства про
працю, про колективнi договори i угоди, Закону УкраiЪи "Про професiйнi
спiлки, ix права та гарантii дiяльностi".

5.4. У разi досТроковогО приплIнеНня дii цього контракту з незzLлежних вiд
директора причин, з€вначених у пунктi 3 частини першоi cTaTTi З6, пунктах I,2
i б частинИ першоТ cTaTTi 40 КодексУ законiв про працю Украiни,
встановлюються додатковi гарантii, компенсацii та виплати, гrередбаченi
законодавством.

5.5. За два мiсяцi до закiнчення строку дiТ цього контракту BiH може бути
продовжений за згодою cTopiH не бiльш як один р€в на строк вiд трьох до п'яти
poKiB.

5.6. Якщо розiрвання цъого контракту проводиться на пiдставах,
встановлених у нъому, ЕLле не передбачених законодавством, звiльненtrя
директора з посаДи здiйсrrюеться вiдповiдно до пункту 8 частини першоI cTaTTi
Зб Кодексу законiв про працю Украiни.

5. ЩОПОВНИТи роздiл б <TepMiH дii та iншi умови контракту) контракту,
пlдпунктом:



(6,8, СторонИ вживаюТь заходiв для дотриманIUI конфiденцiйностi умовцього контракТу, KpiM визначених законом випадкiв. Сторони маютъ правоiнформувати про умови цього контракту своТх радникiв, довiрених осiб,представникiв.>>

6. Iншi умови контракту з€rлишаються без змiн.
7. Щодаткова угода укладена В двох примiрниках, якi зберiгаються уКОЖНОi iЗ CToPiH, М€IЮТЬ ОДНаКОВУ юридичну сиJry i е невiд'емною частиноюконтракту з директором комун€UIьного некомерцiйного пiдприемства<<Канiвський центр первинноТ медико-санiтарноТ допомоги) KaHiBcbKoi.

районноi ради, затвердженого рiшенням сесii районноI ради вiд 06.03 .20lg
*]3:]IЧ__ _ОПРО 

ПРИЗНаЧеННЯ директора комун€rлъного некомерцiйногопlдприемства <<канiвсъкий центр первиннот медико-санiтарноi допомоги))KaHiBcbKoi районноТ радп>.

Голова KaHiBcbKoi районноi ради

риемства
медико-

М.М.Зоць

.В.Горьова


