
КОНТРАКТ 1

м1сто Харюв « А $  » 20J_9 року

Департамент освНи ХарювськоУ MicbKoi' ради в oco6i директора 
Деменко Ольги 1вашвни, яка flie на шдстав1 3aKOHiB Укра'ши «Про мюцеве 
самоврядування в Украпп», «Про осв!ту» та Положения про Департамент 
освНи ХарювськоУ MicbKoi ради, затвердженого рЮенням 1 cec ii Харювсько!' 
MicbKoi' ради 7 скликання вщ 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень 
виконавчих оргашв Харювсько1 мюьксд ради 7 скликання» (в редакцп р1шення 
22 cecii' Харювсько1 мюько!' ради 7 скликання 17.10.2018 № 1228/18), 
(дал1 -  Орган управлшня), з одше!' сторони, та громадянин(ка) Власова Ганна 
Юрпвна з iHino'i сторони (дал1 -  Сторони), уклали цей контракт 
про те, що громадянин(ка) Власова Ганна Юрпвна приймаеться 
на роботу до XapKiBCbKOi загальноосвПньо!' школи I-III ступешв №151 
XapKiBCbKOi мюько!' ради XapKiBCbKOi обласН (дал1 -  Заклад) на посаду 
директора (дал1 -  Кер1вник) на термш з «29» серпня 2019 року по 
«30» серпня 2021 року включно, як переможець конкурсу.

1. ЗАГАЛБН1 ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кер1вник у сво1Й робот1 керуеться нормами, встановленими чинним 
законодавством, статутом Закладу та цим контрактом, шдконтрольний 
Харювськш мюькш рад1 (дал1 -  Власник) гпдзвНний та шдпорядкуеться Органу 
управлшня.

1.2. За цим контрактом Kepi вник зобов’язуеться здшснювати оперативне 
Kepi вництво Закладом, що перебувае у комунальнш власносП територ1ально! 
громади Mi ста Харкова, забезпечувати його беззбиткову д1яльнють 
та ефективне використання i збершання майна, закршленого за Закладом, 
а Власник зобов'язуеться створювати необхщш умови для матер1ального 
забезпечення та оргашзацп пращ Кер1вника.

1.3. Цей контракт е особливою формою строкового трудового договору. 
На шдстав1 контракту виникають TpynoBi вщносини м1ж Кер1вником 
та Органом управлшня, яю е Сторонами контракту.

1.4. Кер1вник е повноважним представником Закладу. На перюд вщпустки, 
тимчасово! непрацездатност! або вщсутноси з шших поважних причин, 
обов’язки Кер1вника виконуе особа, призначена Управлшням освПи 
адмшютрацп Слоб1дського району XapKiBCbKOi MicbKoi' ради зг1дно 
з розподшом посадових обов’язюв, яка у повному обсяз1 виконуе його функцп i 
обов’язки та несе вщповщальшсть.

1.5. При виконанш покладених на KepiBHHKa обов'язюв вш керуеться 
Статутом Закладу, колективним договором, чинним законодавством Укра'ши.

2. ПРАВА ТА ОБОВ ЯЗКИ «СТОР1Н»

2.1. Обов’язки KepiBHHKa:
2.1.1. Здшснюе безпосередне управлшня закладом i несе вщповщальшсть 

за освВню, фшансово-господарську та iHmy д1яльнють закладу освгги, 
забезпечуе виконання завдань, передбачених Статутом та цим контрактом.
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2.1.2. Виконуе таю постшш завдання та обов’язки з питань оргашзащУ 
i забезпечення д1яльност! Закладу:

- здшснюе зпдно з чинним законодавством загальне кер1вництво Закладом;
- орган1зовуе д1яльшсть закладу освпги;
- представляе заклад осв1ти у в1дносинах з державними органами, 

органами мюцевого самоврядування, юридичними та ф1зичними особами i д1е 
без дов1реност1 в межах повноважень, передбачених законом та установчими 
документами закладу осв1ти;

- забезпечуе оргашзащю освШнього пронесу та здШснення контролю 
за виконанням освШшх програм;

- забезпечуе функщонування внутршньо'У системи забезпечення якост1 
осв1ти;

- забезпечуе умови для здШснення д1евого та вщкритого громадського 
контролю за д!яльшстю закладу освгги;

- сприяе та створюе умови для д1яльност1 орган1в самоврядування закладу 
освШи;

- сприяе здоровому способу життя здобувач1в освШи та пращвниюв закладу 
осв1ти;

- розпоряджаеться майном, коштами Закладу в установленому
законодавством порядку;

- вщповщае за дотримання фшансово'У дисципл1ни та збереження 
матер1ально-техшчно1 бази закладу;

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

календари! графжи навчального процесу, та за погодженням
з виборним органом первинно'У профспшковоУ оргашзащУ (профсп1лковим 
представником) правила внутр1шнього трудового розпорядку, iHmi внутр1шш 
нормативн1 документа;

- зд1йснюе проведения добору та розстановки кадр1в; призначае на посаду 
та звшьняе з посади пращвниюв, визначае Ух функцюнальш обов’язки;

- затверджуе штатний розпис Закладу на шдстав1 Типових штатних 
норматив!в заклад!в загальноУ середньоУ освШи, затверджених центральним 
органом виконавчоУ влади, що забезпечуе формування та реал!зуе державну 
полШику у сфер! освШи;

- затверджуе посадов! (робоч!) шструкщУ прац!вник!в зг!дно з чинним 
законодавством;

- розподшяе педагопчне навантаження педагопчних прац!вник!в 
за погодженням з профспшковим ком1тетом (профсп!лковим представником);

- встановлюе вщповщно до законодавства розм!ри посадових оклад!в 
та ставок зароб!тно'У плати пращвниюв закладу освШи;

- здшснюе контроль за виконанням навчальних плашв та програм, зм1стом 
ocBiTHboi робота, яюстю знань i вм!нь вихованщв, учн!в, слухач!в; створюе 
умови для доступу дШей та молод! до яюсноУ позашк!льноУ осв!ти;

- оргашзуе харчування та медичне обслуговування учшв (вихованц!в), 
додержання вимог са?йтарно-г!г!ен!чних i сан!тарно-протиеп!дем!чних правил 
i норм пращвниками Закладу;
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- формуе контингент учшв, вихованщв, зараховуе Тх до Закладу, забезпечуе 
загальне обов'язкове навчання д1тей у закршленш за Закладом дiлянцi 
адмшютративного району, створюе умови для доступу д1тей та молод1 
до яюсноТ позашкшьноТ освТти;

- сприяе д1яльносп учительських (педагопчних) оргашзацш 
та методичних об'еднань, регулюе д1яльшсть громадських, в тому числ1 
дитячих i молод1жних оргашзацш;

- роз’яснюе npaHiBHHKaM Тх права та обов’язки, шформуе про умови пращ, 
права на пшьги i компенсацп за роботу в шюдливих умовах вцщовщно 
до чинного законодавства i колективного договору; визначае пращвнику 
робоче Micne; забезпечуе його необхщними для робота засобами; здшснюе 
заходи по ознайомленню пращвниюв з правилами внутршнього трудового 
розпорядку i колективним договором та проведению шструктажу пращвниюв з 
техн1ки безпеки, виробничоТ саштарп, ririeHH пращ та протипожежноТ безпеки;

- оргашзовуе атестащю педагопчних пращвниюв Закладу та створюе 
умови для шдвигцення професшноТ майстерносп педагопчних пращвниюв;

- сприяе впровадженню в д1яльшсть Закладу передових, прогресивних 
ocBiraix технологш i процешв;

- сприяе социальному захисту учшв та вихованщв; захищае законш права 
та штереси (особистц майновц житловц трудов! та ш.) вихованщв з числа 
д!тей-сир1т та дшей, яю залишилися без шклування батьюв, вживае заход1в 
щодо створення Тм умов для шдтримки родинних зв'язюв;

- забезпечуе своечасний розгляд звернень та запипв громадян, дотримання 
прав та гарантш учшв i пращвниюв Закладу;

- забезпечуе облш, збереження та поповнення навчально-матер1альноТ бази 
Закладу вщповщно до нормативних вимог, шдготовку та подання встановленоТ 
зв1тност1;

- вщповщае за дотримання правил внутршнього трудового розпорядку, 
саштарно-ппешчного режиму, охорони npani та протипожежноТ безпеки, 
вимог безпечно'Т життед1яльносп д1тей i пращвниюв Закладу;

- створюе належш виробнич! умови, забезпечуе проведения атестацп 
робочих мюць, створюе умови для проходження пращвниками обов’язкових 
медичних опвдцв;

- здшснюе контроль за виконання Закладом державних стандарюв освпи, 
яюстю осв1ти випускниюв; охороною життя i здоров'я учшв (вихованщв) 
та npaniBHHKiB шд час осв1тнього процесу, дотримання Тх прав i свобод;

- здшснюе зв'язок з громадсьюстю, координуе роботу з батьками (особами, 
яю Тх замшюють);

- подае документа уповноваженим органам на представления пращвниюв 
до нагород та заохочень;

- застосовуе заходи громадського та дисциплшарного впливу, притягання 
до дисцишпнарноТ вщповщальносп npaniBHHKiB Закладу вщповщно 
до чинного законодавства;

- 3BiTye на загальних зборах (конференцп) трудового колективу та перед 
батьювською громадсьюстю з питань статутноТ дiяльнocтi;
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- використовуе в робот! комп’ютерну техшку i програмне забезпечення 
для створення, збершання й обробки шформацп;

- призначае уповноважену посадову особу з питань пенсшного
страхування;
- виконуе шип завдання з оргашзацп i забезпечення д1яльност1 Закладу 

зпдно з його статутом та чинним законодавством.
2.1.3.1шщюе укладання колективного договору та його виконання 

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

територ1ально1 громади мкта, що знаходиться на баланс! Закладу i закр1плене 
на правах оперативного управлшня.

2.1.5. У юнщ кожного року надае до районного управлшня освПи 
матер1али pinHOi швентаризацп основних засоб1в.

2.1.6. Кер!вник зобов'язуеться забезпечити виконання показниюв 
ефективност1 роботи Закладу.

2.1.7. Кер1вник надае шформащю на запит Органу управл1ння та звН 
про результата виконання контракту.

Кер!вник самостшно виртшуе Bci питания д!яльност! Закладу, як! е в його 
компетенщ1, KpiM тих, для яких необхщно погодження Органу управлшня.

2.2. Права Кер1вника:
- д!яти вщ iMeHi Закладу без доручення, представляли його у продеО будь- 

яких в!дносин з п!дприемствами, установами та оргашзац!ями;
- укладати господарськ! та iHmi угоди;
- в!дкривати рахунки в установах банк!в та Державному казначейств!;
- розпоряджатися коштами та майном Закладу вщповщно до чинного 

законодавства та статуту Закладу;
- наймати на роботу пращвниюв вщповщних категорш та звшьняти 

lx i3 займано! посади; зд!йснювати роташю кадр!в;
- заохочувати та накладати на прац!вниюв стягнення в!дпов!дно 

до чинного законодавства;
- у межах свое!' компетенци видавати доручення та накази, обов’язков! 

для виконання ушма шдпорядкованими йому прац!вниками, затверджувати 
локальш акта та iHmi документа, як! регламентують внутршнш розпорядок 
Закладу, та контролювати Гх виконання;

- вживати заход!в щодо ^виявлення та виправлення недолшв у робот! 
Закладу;

- при виникненш п!дстав, погоджувати в Орган! управлшня премшвання 
кер!вника щодо виконання показниюв навчально-виховно!' та ф1нансово- 
господарсько!' д!яльност!.

Кер!вник мае право виршувати iHmi питания, в!днесен! до його 
компетенци чинним законодавством, ршеннями Харювсько!' MicbKOi ради 
та и виконавчого ком!тету, розпорядженнями Харк!вського м!ського голови, 
статутом Закладу i цим контрактом.
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2.3. Обов’язки Органу управлшня:
- гарантувати додержання прав i законных iHTepeciB Закладу, захищати 

i вщстоювати його iHTepecn в органах державного управлшня та органах 
мюцевого самоврядування;

- шформувати Кер1вника про галузеву осв1тню полНику, про потребу 
у послугах Закладу;

- створювати необхщш умови Кер1внику для виконання ним сво'Ух 
повноважень;

- надавали в установленому порядку шформащю на запит Кер1вника;
- оргашзовувати контроль за д1яльшстю Закладу;
- оргашзовувати контроль за станом охорони npani i техшки безпеки 

у Закладр
- здшснювати в установленому порядку контроль за оргашзащею 

та яюстю харчування у Заклад!;
- здшснювати контроль за ефектившстю використання i збереження 

закршленого за Закладом комунального майна;
- укладати додатков! угоди до контракту Кер!вника.

2.4. Права Органу управлшня:
- укладати з Кер1вником контракт, ставили питания про дострокове 

роз1рвання контракту у випадку порушення Кер!вником умов контракту, 
статуту Закладу та чинного законодавства;

- вимагати вщ Кер1вника необхщну шформащю та зв1ти про результата 
робота;

- проводили планов! й позапланов! перев!рки ефективност! використання 
майна Закладу, стану охорони npani i техн!ки безпеки у Заклад!; орган!защУ 
i якост! харчування у Заклад! та виконання Кер1вником умов контракту.

- накладати на Кер1вника дисципл!нарн! стягнення та застосовувати 
засоби заохочення;

- здшснювати шип повноваження зпдно з чинним законодавством.

3. УМОВИ МА ГЕР1АЛБНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕР1ВНИКА

3.1. Кер1внику у межах затвердженого фонду зароб!тно!' плати 
встановлюеться конкретный розм!р посадового окладу (ставки заробНно’! 
плати) в!дпов!дно до схем тарифных розряд1в, затверджених наказом 
Мшютерства осв!ти i науки УкраУни вщ 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування 
умов оплати пращ та затвер'дження схем тарифных розряд1в прац!вник!в 
навчальних заклад!в, установ осв!ти та наукових установ» (3i зм!нами).

3.2. Кер!внику надаеться щор!чна основна в!дпустка вщповщно 
до ч. 6 п. 6 Закону Украши «Про в!дпустки» в!д 15.11.1996 № 504/96-ВР

Постанови Кабшету MinicTpiB УкраУни вщ 14.04.1997 №346
<<Про затвердження Порядку надання щор!чно1 основно'У в!дпустки тривалютю 
до 56 календарных дн1в кер1вним пращвникам навчальних заклад!в та установ 
осв!ти, навчальних (педагопчних) частин (пщроздипв) !нших установ 
i заклад1в, педагопчним, науково-педагопчним прац!вникам та науковим 
пращвникам».



6

3.3. Кер1внику надаеться щор1чна додаткова вщпустка за особливий 
характер пращ вщповщно до п. 2 ст. 8 Закону УкраУни «Про вщпустки» 
вщ 15.11.1996 № 504/96-ВР на строк, визначений колективним договором.

3.4. Кер1внику виплачуеться надбавка за вислугу роюв, матер1альна 
допомога у po3Mipi м1сячного посадового окладу на оздоровления одночасно 
з наданням щор1чно1 вщпустки i надання щор1чно1 грошово'У винагороди 
за сумл1нну працю та зразкове виконання службових обов'язк1в згщно 3i ст. 57 
Закону Украши «Про осв1ту» та постановами Кабшету М1н1стр1в Украши 
вщ 31.01.2001 № 78 i в1д 05.06.2000 № 898.

3.5. Кер1внику можуть встановлюватись надбавки:
а) у po3Mipi до 50 вщсотюв посадового окладу (ставки заробшно'У плати, 

тарифно!' ставки):
- за висою досягнення у пращ;
- за виконання особливо важливоТ робота (на строк и виконання);
- за складн1сть, напружен1сть у робот!.
Граничний розм!р зазначених надбавок для одного пращвника 

не повинен перевищувати 50 вщсотюв посадового окладу.
У раз! несвоечасного виконання завдань, попршення якосю робота 

i порушення трудовоУ дисциплши зазначен! надбавки скасовуються 
або зменшуються.

б) Надбавки за почесш та спортивн! звания встановлюються Кер!вникам, 
якщо Ухня д!яльн!сть за профшем збшаеться з наявним почесним 
або спортивним званиям. За наявност! двох або бшыне звань надбавки 
встановлюються за одним (вищим) званиям. Вщповщнють почесного 
або спортивного звания профшю д!яльност! Кер!вник на займанш посад! 
визначаеться Управлшням осв!ти адмшютращ'У Слоб!дського району 
ХарювськоУ MicbKoi' ради.

3.6. Кер!внику можуть встановлюватись доплати:
а) доплата за вчене звания встановлюеться Кер!вникам, якщо Ухня 

д1яльн!сть за проф1лем збшаеться з наявним ученим званиям.
За наявност! у зазначених пращвниюв двох або бшыне вчених звань 

доплата встановлюеться за одним (вищим) званиям;
б) доплата за науковий ступшь встановлюеться Кер!вникам, якщо Ухня 

д!яльшсть за профшем збшаеться з наявним науковим ступенем.
За наявност! у пращвниюв двох наукових ступешв доплата 

встановлюеться за одним (вищим) науковим ступенем.
Вщповщшсть ученого звания та наукового ступеня профшю д!яльност1 

пращвника на займанш посад! визначаеться районним управлшням освгги.
Документи, що засвщчують наявшсть наукового ступеня та вченого 

звания повинш в!дпов!дати нормам i вимогам, передбаченим законодавством.
3.7. Прем1ювання Кер!вника Закладу, встановлення йому надбавок 

i доплат до посадового окладу, надання матер!ально'У допомоги зд!йснюються 
зпдно чинного законодавства.
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4. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ CTOPIH, ПОРЯДОК ВИР1ШЕННЯ СПОР1В

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

4.2. Спори м1ж Сторонами вир1шуються у порядку, встановленому чинним 
законодавством.

5. ВНЕСЕНИЯ 3MIH I ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ
ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

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

5.2. Цей контракт припиняеться (розриваеться):
а) шсля закшчення строку дп, на який в1н укладений (и.2 ст. 36 КЗпП 

УкраТни);
б) за угодою сторш (п.1 ст. 36 КЗпП Украши);
в) за шдставами, передбаченими контрактом (п.8 ст. 36 КЗпП Украши);
г) за шш1ативою Органу управлшня до закшчення термшу дп контракту:
- у випадках, передбачених ст.ст. 40, 41 КЗпП Украши;
- при систематичному невиконанш «Кер1вником» без поважних причин 

обов'язк1в, покладених на нього цим контрактом та чинним законодавством;
д) за шщ1ативою Кер1вника до зак1нчення терм1ну дп контракту:
- у випадках, передбачених ст. 39 КЗпП УкраУни;
-при систематичному невиконанш Органом управлшня cboix обов'язюв, 

передбачених цим контрактом та чинним законодавством, чи прийняття ршзень, 
що обмежують або порушують компетенщю Кер1вника, або тягнуть 
за собою втручання в д1яльшсть Закладу, яке може призвести або вже призвело 
до попршення д1яльност1 Закладу;

- у випадку хвороби, швалщностц яю перешкоджають йому виконувати 
покладен1 на нього обов'язки, та з шших поважних причин;

е) з шших шдстав, передбачених чинним законодавством.
5.3. За два мюяш до закшчення термшу дп контракту в1н може бути 

за угодою сторш продовжений або укладений на новий строк.

6. TEPMIH ДП КОНТРАКТУ ТА 1НШ1 УМОВИ
6.1. Цей контракт д1е з «29» серпня 2019 року по «30» серпня 2021 року 

включно.
6.2. Особлив1 умови:
- Сторони зобов’язуються дотримуватись конфщенцшност1 умов цього 

контракту, окр1м випадюв, коли Сторони посилаються на умови контракту 
при захист1 своТх iHTepeciB у суд1;

- про умови контракту Кер1вника 1нформуються прашвники Закладу 
та ^’npaBniHHB осв1ти адмшютрацп Слоб1дського району Харк1вськоТ MicbKoi 
ради, д1яльшсть яких пов’язана з необхщшстю виконання контракту;



i I:

- конфщенцшшсть контракту не поширюеться на умови, врегульоваш 
чинним законодавством, та на органи, яю здшснюють нагляд (контроль) 
за дотриманням чинного законодавства У крайни.

6.3. Цей контракт укладений украшською мовою, на 8 сторшках у двохj У*. J . ,:
прихпрниках, яю збершаються у кожноУ 31 Сторш i мають однакову юридичну 
силу. .. . , ■

6.4. Умови цього контракту можуть бути змшеш тшьки за угодою сторш 
v письмовш форму про що скдадастьсд виповшний документ у двох 
прим1рниках, яю стаютр. У . ^ р у т и н о ю  контракту та мають однакову 
юридичну силу.

7. адресй Сторш  та тип buom octi
дог: Обо 03  16 91;

7.1. Вшомост! про ЗаклаД: Харювська загальноосвйня школа I-III ступен1в 
N° 151 ХарклвськоТ мiськЩраЙЫ:ХЗркЙ^свксй:област1;

- юридична адреса:: 6.1:@&ili, Vi Харктвг вул. Дн1провська, 10.
7.2. BijoMocTi про Орпш^вфав'ланнж.
- Департамент осв1ти Харювсько1 мюькоУ ради;
- 61002, м. Харюв, вул. Сумська, 64;
-Директор Департаменту освггй ХарювськоТ мюькоУ ради -  

Деменко Ольга 1вашвна.
pQS.'1 Л7.3. Вщомосй про «Кёртника»:

- домашня адреса (мюце реестрацп хпсце проживания):
вул. ’ , кв. ■■ ; ,

- домашнш телефон: ;
- мобшьний телефон: ;
- службовий телефон.: ' ';
- паспорт: сер1я '№ , виданий Ком1нтерн1вським РВ ХМУ

УМВСУ в Харювсьюй обласю . року.
7.4. ГПдстава для надання пшьг з оподаткування та шших п1льг -  немае.

ди :> 
Хар;

нсь

, м. Харюв,

Орган управлшня

Директор Департамент}- осв1ти 
ХарювськоТ м’СькоТ ради.

ко

Кер1вник

Директор
ХарювськоТ загальноосвйньоТ школи 
I-III ступен1в № 151 ХарювськоТ 
мюькоТ ради ХарювськоТ област1

Г.Ю. ВЛАСОВА


