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КОНТРАКТ

м1сто Харюв «15» травня 2019 року

Департамент осв1ти Харювсько! мюько! ради в oco6i директора 
Деменко Ольги 1вашвни, яка дiе на пiдставi Законiв Укра!ни «Про мюцеве 
самоврядування в Украiнi», «Про освпу» та Положення про Департамент освгги 
Харкiвськоi мiськоi ради, затвердженого ршенням 1 сесii Харкiвськоi мюько! 
ради 7 скликання вiд 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень 
виконавчих оргашв Харкiвськоi мiськоi ради 7 скликання» (в редакци ршення 
22 сесii Харкiвськоi мiськоi ради 7 скликання 17.10.2018 № 1228/18), 
(дат -  Орган управлшня), з одте! сторони, та громадянин(ка) Булавшцева 
Ольга Микола!вна з iншоi сторони (дат -  Сторони), уклали цей контракт 
про те, що громадянин(ка) Булавшцева Ольга Микола!вна приймаеться 
на роботу до Харювсько! загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв № 19 
Харювсько! мiськоi ради Харкiвськоi областi (дат -  Заклад) на посаду 
директора (дат -  Керiвник) на термш з «15» травня 2019 року по «14» травня 
2021 року включно, як переможець конкурсу.

1. ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керiвник у сво!й робот керуеться нормами, встановленими чинним 
законодавством, статутом Закладу та цим контрактом, шдконтрольний 
Харювськш мшькш радi (далi -  Власник) тдзвггний та шдпорядкуеться Органу 
управлiння.

1.2. За цим контрактом Керiвник зобов’язуеться здiйснювати оперативне 
керiвництво Закладом, що перебувае у комунальнiй власностi територiальноi 
громади мiста Харкова, забезпечувати його беззбиткову дiяльнiсть 
та ефективне використання i зберiгання майна, закрiпленого за Закладом, 
а Власник зобов'язуеться створювати необхщт умови для матерiального 
забезпечення та органiзацii працi Керiвника.

1.3. Цей контракт е особливою формою строкового трудового договору. 
На пiдставi контракту виникають трудовi вщносини мiж Керiвником 
та Органом управлiння, я к  е Сторонами контракту.

1.4. Керiвник е повноважним представником Закладу. На перюд вiдпустки, 
тимчасово! непрацездатностi або вщсутност з iнших поважних причин, 
обов’язки Керiвника виконуе особа, призначена Управлшням освiти 
адмiнiстрацii Московського району Харювсько! мiськоi ради згiдно 
з розподшом посадових обов,язкiв, яка у повному обсязi виконуе його функци i 
обов’язки та несе вщповщальшсть.

1.5. При виконаннi покладених на Керiвника обов'язкiв вiн керуеться 
Статутом Закладу, колективним договором, чинним законодавством Укра!ни.

2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ «СТОР1Н»

2.1. Обов’язки Керiвника:
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2.1.1. Здшснюе безпосередне управл1ння закладом i несе в1дпов1дальн1сть за 
освгтню, фiнансово-господарську та iншу дiяльнiсть закладу освгти, забезпечуе 
виконання завдань, передбачених Статутом та цим контрактом.

2.1.2. Виконуе таю постшш завдання та обов’язки з питань оргашзацп 
i забезпечення дiяльностi Закладу:

- здшснюе зпдно з чинним законодавством загальне керiвництво Закладом;
- органiзовуе дiяльнiсть закладу освiти;
- представляе заклад освгги у вщносинах з державними органами, органами 

мюцевого самоврядування, юридичними та фГзичними особами i дГе без 
довГреност в межах повноважень, передбачених законом та установчими 
документами закладу освгти;

- забезпечуе оргашзацш освггаього процесу та здшснення контролю 
за виконанням освишх програм;

- забезпечуе функщонування внутрГшньо! системи забезпечення якост 
освгти;

- забезпечуе умови для здшснення дГевого та вщкритого громадського 
контролю за дГяльшстю закладу освгти;

- сприяе та створюе умови для дГяльност оргашв самоврядування закладу 
освгти;

- сприяе здоровому способу життя здобувачГв освгти та пращвниюв закладу 
освгти;

- розпоряджаеться майном, коштами Закладу в установленому
законодавством порядку;

- вщповщае за дотримання фшансово! дисциплши та збереження 
матерГально-техшчно! бази закладу;

- керуе педагопчною радою;
- оргашзуе методичне забезпечення освгтнього процесу, затверджуе

календарш графши навчального процесу, та за погодженням
з виборним органом первинно! профспшково! оргашзацп (профспшковим 
представником) правила внутршнього трудового розпорядку, шшГ внутрГшнГ 
нормативы документи;

- здшснюе проведення добору та розстановки кадрГв; призначае на посаду 
та звгльняе з посади пращвниюв, визначае !х функцюнальш обов’язки;

- затверджуе штатний розпис Закладу на шдставГ Типових штатних 
нормативГв закладГв загально! середньо! освгти, затверджених центральним 
органом виконавчо! влади, що забезпечуе формування та реалГзуе державну 
полгтику у сферГ освгти;

- затверджуе посадовГ (робочГ) шструкцп пращвниюв зпдно з чинним 
законодавством;

- розподгляе педагопчне навантаження педагопчних пращвниюв
за погодженням з профспшковим комГтетом (профспшковим представником);

- встановлюе вщповщно до законодавства розмГри посадових окладГв 
та ставок заробГтно! плати пращвниюв закладу освгти;
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- здшснюе контроль за виконанням навчальних плашв та програм, змютом 
освитао! роботи, яюстю знань i вмшь вихованщв, учшв, слухач1в; створюе 
умови для доступу дггей та молодi до яюсноУ позашкшьноУ освпи;

- оргашзуе харчування та медичне обслуговування учнiв (вихованцiв), 
додержання вимог саштарно-гтешчних i санiтарно-протиепiдемiчних правил 
i норм працiвниками Закладу;

- формуе контингент учнiв, вихованцiв, зараховуе Ух до Закладу, забезпечуе 
загальне обов'язкове навчання дтай у закрiпленiй за Закладом дшянщ 
адмiнiстративного району, створюе умови для доступу дтай та молодi 
до якУсноУ позашкшьноУ освiти;

- сприяе дiяльностi учительських (педагопчних) органiзацiй 
та методичних об'еднань, регулюе дiяльнiсть громадських, в тому числГ дитячих 
i молодiжних органiзацiй;

- роз’яснюе працiвникам Ух права та обов’язки, iнформуе про умови пращ, 
права на пшьги i компенсащУ за роботу в ттш'дливих умовах вiдповiдно 
до чинного законодавства i колективного договору; визначае працiвнику робоче 
мюце; забезпечуе його необхiдними для роботи засобами; здшснюе заходи по 
ознайомленню пращвниюв з правилами внутршнього трудового розпорядку i 
колективним договором та проведенню iнструктажу працiвникiв з техшки 
безпеки, виробничоУ санiтарiУ, гтени працi та протипожежноУ безпеки;

- оргашзовуе атестацiю педагогiчних працiвникiв Закладу та створюе умови 
для шдвищення професшноУ майстерностi педагогiчних працiвникiв;

- сприяе впровадженню в дiяльнiсть Закладу передових, прогресивних 
освггшх технологiй i процесiв;

- сприяе соцiальному захисту учшв та вихованцiв; захищае законш права 
та iнтереси (особистi, майнов^ житловi, трудовi та iн.) вихованщв з числа дтай- 
сирiт та дтай, якi залишилися без шклування батькiв, вживае заходiв щодо 
створення Ум умов для тдтримки родинних зв'язюв;

- забезпечуе своечасний розгляд звернень та запита громадян, дотримання 
прав та гаранта учнiв i працiвникiв Закладу;

- забезпечуе облш, збереження та поповнення навчально-матерiальноУ бази 
Закладу вщповщно до нормативних вимог, подготовку та подання встановленоУ 
звггностц

- вiдповiдае за дотримання правил внутршнього трудового розпорядку, 
санiтарно-гiгiенiчного режиму, охорони пращ та протипожежноУ безпеки, вимог 
безпечноУ життедiяльностi дггей i працiвникiв Закладу;

- створюе належш виро6ничГ умови, забезпечуе проведення атестащУ 
робочих мюць, створюе умови для проходження пращвниками обов’язкових 
медичних оглядГв;

- здiйснюе контроль за виконання Закладом державних стандарта освим, 
яюстю освим випускниюв; охороною життя i здоров'я учшв (вихованцiв) 
та пращвниюв шд час освиньото процесу, дотримання Ух прав i свобод;

- здшснюе зв'язок з громадсьюстю, координуе роботу з батьками (особами, 
якУ Ух замшюють);
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- подае документи уповноваженим органам на представлення працвникв 
до нагород та заохочень;

- застосовуе заходи громадського та дисциплшарного впливу, притягання
до дисциплшарно! вщповщальност пращвниюв Закладу вщповщно
до чинного законодавства;

- звггуе на загальних зборах (конференци) трудового колективу та перед 
батьювською громадсьюстю з питань статутно! д1яльност1;

- використовуе в робот комп’ютерну техшку i програмне забезпечення 
для створення, збершання й обробки шформаци;

- призначае уповноважену посадову особу з питань пенсiйного страхування;
- виконуе iншi завдання з оргашзацй i забезпечення дiяльностi Закладу 

зпдно з його статутом та чинним законодавством.
2.1.3. Тнпдюе укладання колективного договору та його виконання 

в порядку, визначеному Законом Укра!ни «Про колективш договори i угоди».
2.1.4. Забезпечуе ефективне використання та збереження майна 

територiальноi громади мшта, що знаходиться на балансi Закладу i закрiплене 
на правах оперативного управлшня.

2.1.5. У кiнцi кожного року надае до районного управлшня освгги матерiали 
рiчноi iнвентаризацii основних засобiв.

2.1.6. Керiвник зобов'язуеться забезпечити виконання показниюв 
ефективностi роботи Закладу.

2.1.7. Керiвник надае iнформацiю на запит Органу управлшня та звгг 
про результати виконання контракту.

Керiвник самостiйно вирiшуе всi питання дiяльностi Закладу, якi е в його 
компетенцй, крiм тих, для яких необхщно погодження Органу управлiння.

2.2. Права Керiвника:
- дiяти вщ iменi Закладу без доручення, представляти його у процес будь- 

яких вщносин з пiдприемствами, установами та оргашзащями;
- укладати господарськi та iншi угоди;
- вщкривати рахунки в установах банкiв та Державному казначействц
- розпоряджатися коштами та майном Закладу вщповщно до чинного 

законодавства та статуту Закладу;
- наймати на роботу пращвниюв вщповщних категорiй та звiльняти 

!х iз займано! посади; здiйснювати ротацш кадрiв;
- заохочувати та накладати на працiвникiв стягнення вудповудно 

до чинного законодавства;
- у межах свое! компетенцii видавати доручення та накази, обов,язковi 

для виконання уЫма пiдпорядкованими йому пращвниками, затверджувати 
локальнi акти та iншi документи, якi регламентують внутрштнш розпорядок 
Закладу, та контролювати !х виконання;

- вживати заходiв щодо виявлення та виправлення недолiкiв у робот 
Закладу;
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- при виникненш шдстав, погоджувати в Оргаш управлшня премдавання 
кер1вника щодо виконання показнишв навчально-виховно! та фшансово- 
господарсько! д1яльност1.

Кер1вник мае право виршувати 1нш1 питання, вщнесеш до його 
компетенцп чинним законодавством, ршеннями Харшвсько! мшько! ради 
та i'l виконавчого комитету, розпорядженнями Харшвського мшького голови, 
статутом Закладу i цим контрактом.

2.3. Обов’язки Органу управлшня:
- гарантувати додержання прав i законних iнтересiв Закладу», захищати 

i вiдстоювати його iнтереси в органах державного управлшня та органах 
мшцевого самоврядування;

- iнформувати Керiвника про галузеву освгтню полiтику, про потребу 
у послугах Закладу;

- створювати необхiднi умови Керiвнику для виконання ним сво!х 
повноважень;

- надавати в установленому порядку шформащю на запит Керiвника;
- оргашзовувати контроль за дiяльнiстю Закладу;
- оргашзовувати контроль за станом охорони пращ i техшки безпеки 

у Закладц
- здiйснювати в установленому порядку контроль за оргашзащею 

та яюстю харчування у Закладi;
- здшснювати контроль за ефективнiстю використання i збереження 

закрiпленого за Закладом комунального майна;
- укладати додатковi угоди до контракту Керiвника.

2.4. Права Органу управлшня:
- укладати з Керiвником контракт, ставити питання про дострокове 

розiрвання контракту у випадку порушення Керiвником умов контракту, статуту 
Закладу та чинного законодавства;

- вимагати вщ Керiвника необхщну iнформацiю та звiти про результати 
роботи;

- проводити плановi й позаплановi перевiрки ефективностi використання 
майна Закладу, стану охорони пращ i техшки безпеки у Закладц органiзацil 
i якостi харчування у Закладi та виконання Керiвником умов контракту.

- накладати на Керiвника дисциплiнарнi стягнення та застосовувати 
засоби заохочення;

- здiйснювати штш повноваження згiдно з чинним законодавством.

3. УМОВИ МАТЕР1АЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕР1ВНИКА

3.1. Керiвнику у межах затвердженого фонду заробгтно! плати 
встановлюеться конкретний розмiр посадового окладу (ставки зароб^но! плати) 
вiдповiдно до схем тарифних розрядiв, затверджених наказом Мiнiстерства 
освети i науки Укра!ни в(д 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати 
пращ та затвердження схем тарифних розрядiв пращвнишв навчальних 
закладiв, установ освгти та наукових установ» ^ i змiнами).
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3.2. Кер1внику надаеться щор1чна основна вщпустка вщповщно
до ч. 6 п. 6 Закону Укра!ни «Про вщпустки» вщ 15.11.1996 № 504/96-ВР 
i Постанови Кабшету М1н1стр1в Украши вщ 14.04.1997 № 346
«Про затвердження Порядку надання щорiчноi основно! вщпустки тривалiстю 
до 56 календарних днiв керiвним працiвникам навчальних закладiв та установ 
освiти, навчальних (педагопчних) частин (пiдроздiлiв) штттих установ 
i закладiв, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам та науковим 
працiвникам».

3.3. Керiвнику надаеться щорiчна додаткова вiдпустка за особливий 
характер пращ вщповщно до п. 2 ст. 8 Закону Украши «Про вщпустки» 
вщ 15.11.1996 № 504/96-ВР на строк, визначений колективним договором.

3.4. Керiвнику виплачуеться надбавка за вислугу роюв, матерiальна 
допомога у розмiрi мюячного посадового окладу на оздоровлення одночасно 
з наданням щорiчноi вщпустки i надання щорiчноi грошово! винагороди 
за сумлiнну працю та зразкове виконання службових обов'язюв згiдно зi ст. 57 
Закону Украши «Про осв^у» та постановами Кабшету Мiнiстрiв Укра!ни 
вiд 31.01.2001 № 78 i вiд 05.06.2000 № 898.

3.5. Керiвнику можуть встановлюватись надбавки:
а) у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробггно! плати, 

тарифно! ставки):
- за висок досягнення у пращ;
- за виконання особливо важливо! роботи (на строк !! виконання);
- за складнють, напружешсть у роботi.
Граничний розмiр зазначених надбавок для одного пращвника 

не повинен перевищувати 50 вiдсоткiв посадового окладу
У разi несвоечасного виконання завдань, попршення якостi роботи 

i порушення трудово! дисциплiни зазначенi надбавки скасовуються 
або зменшуються;

б) Надбавки за почесш та спортивнi звання встановлюються Керiвникам, 
якщо !хня дiяльнiсть за профшем збiгаеться з наявним почесним 
або спортивним званням. За наявност двох або бшьше звань надбавки 
встановлюються за одним (вищим) званням. Вщповщшсть почесного 
або спортивного звання профшю дiяльностi Керiвник на займанiй посадi 
визначаеться Управлiнням освiти адмiнiстрацi! Московського району 
Харювсько! мiсько! ради.

3.6. Керiвнику можуть встановлюватись доплати:
а) доплата за вчене звання встановлюеться Керiвникам, якщо !хня 

дiяльнiсть за профшем збшаеться з наявним ученим званням.
За наявностi у зазначених пращвниюв двох або бiльше вчених звань 

доплата встановлюеться за одним (вищим) званням;
б) доплата за науковий стушнь встановлюеться Керiвникам, якщо !хня 

дiяльнiсть за профiлем збшаеться з наявним науковим ступенем.
За наявнос^ у працiвникiв двох наукових ступешв доплата 

встановлюеться за одним (вищим) науковим ступенем.
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Вщповщшсть ученого звання та наукового ступеня профшю д1яльност1 
пращвника на займанш посад1 визначаеться районним управлшням освгги.

Документи, що засвщчують наявнють наукового ступеня та вченого 
звання повинш вщповщати нормам i вимогам, передбаченим законодавством.

3.7. Премдавання Керiвника Закладу, встановлення йому надбавок 
i доплат до посадового окладу, надання матерiальноi допомоги здiйснюються 
зп'дно чинного законодавства.

4. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ СТОР1Н, ПОРЯДОК ВИР1ШЕННЯ СПОР1В

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язюв, 
передбачених цим контрактом, Сторони несуть вщповщальшсть вiдповiдно 
до чинного законодавства та цього контракту.

4.2. Спори мiж Сторонами вирiшуються у порядку, встановленому чинним 
з аконодавством.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМ1Н I ДОПОВНЕНЬ ДО КО Н ТРАКТУ
ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

5.1. Внесення змш та доповнень до контракту здшснюеться шляхом 
шдписання Сторонами додаткових угод.

5.2. Цей контракт припиняеться (розриваеться):
а) шсля закшчення строку дй, на який вш укладений (п.2 ст. 36 КЗпП 

Украши);
б) за угодою сторш (п.1 ст. 36 КЗпП Украши);
в) за пiдставами, передбаченими контрактом (п.8 ст. 36 КЗпП Украши);
г) за шщативою Органу управлшня до закшчення термшу ди контракту:
- у випадках, передбачених ст.ст. 40, 41 КЗпП Украши;
- при систематичному невиконанш «Керiвником» без поважних причин 

обов'язюв, покладених на нього цим контрактом та чинним законодавством;
д) за шщативою Керiвника до закiнчення термiну дй контракту:
- у випадках, передбачених ст. 39 КЗпП Украши;
- при систематичному невиконанш Органом управлшня сво!х обов'язюв, 

передбачених цим контрактом та чинним законодавством, чи прийняття ршень, 
що обмежують або порушують компетенцiю Керiвника, або тягнуть 
за собою втручання в дiяльнiсть Закладу, яке може призвести або вже призвело 
до попршення дiяльностi Закладу;

- у випадку хвороби, швалщност^ яю перешкоджають йому виконувати 
покладеш на нього обов язки, та з штттих поважних причин;

е) з 1~нших пiдстав, передбачених чинним законодавством.
5.3. За два мiсяцi до закшчення термiну дil контракту вш може бути 

за угодою сторш продовжений або укладений на новий строк.

6. ТЕРМ1Н ДП  КО Н ТРАКТУ ТА 1НШ1 УМ ОВИ

6.1. Цей контракт дiе з з «15» травня 2019 року по «14» травня 2021 року
включно.
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6.2. Особлив1 умови:
- Сторони зобов’язуються дотримуватись конфщенцшностз умов цього 

контракту, окр1м випадюв, коли Сторони посилаються на умови контракту 
при захислз с во l x  iHTepeciB у суд1;

- про умови контракту Кер1вника шформуються прашвники Закладу 
та Управлшня осв1ти адмшютрацй' Московського району Харювсько! мюькоУ 
ради, д1яльнють яких пов’язана з необхщшстю виконання контракту;

- конфщенцшнють контракту не поширюеться на умови, врегульоваш 
чинним законодавством, та на органи, яю здшснюють нагляд (контроль) 
за дотриманням чинного законодавства Укра'ши.

6.3. Цей контракт укладений украТнською мовою, на 8 сторшках у двох 
прим1рниках, як! збершаються у кожно'1  31 Сторш i мають однакову юридичну 
силу.

6.4. Умови цього контракту можуть бути змшеш тшьки за угодою сторш 
у письмовш формц про що складаеться вщповщний документ у двох 
прим1рниках, яю стають невщ’емною частиною контракту та мають однакову 
юридичну силу.

7. АДРЕСИ СТОРШ  ТА IHLUI В1ДОМОСТ1

7.1. В1домост1 про Заклад: Харювська загальноосв1тня школа I-III ступешв 
№ 19 Харювсько1 мюько'! ради ХарювськоУ област1;

- юридична адреса: 61050, м. Харюв, вул. Риж1вська, 19.
7.2. Вщомост1 про Орган управлшня:
- Департамент осв1ти ХарювськоУ мюькоУ ради;
- 61002, м. Харюв, вул. Сумська, 64;
- Директор Департаменту осв1ти Харювсько!' MicbKoi ради -  Деменко 

Ольга 1вашвна.
7.3. Вщомост1 про «Кер1вника»:
-домашня адреса: мюце прописки: 61091, м. Харюв,

- домашнш телефон: -;
- мобшьний телефон ;
- службовий телефон: 725 15 05;
- паспорт: сер1я № , виданий

ГБдстава

В/Управлшня

для надання пшьг з оподаткування та шших пшьг -  немае.

Кер1вник

тор Департаменту осв1ти 
сько! ради

O.I. ДЕМЕНКО

V /ry ^ C c .U U U i-' $ /' ь /4 LjS.

O.M. БУЛАВ1НЦЕВА


