
КОНТРАКТ

м1сто Харюв «03» с1чня 2020 року

Департамент осв1ти XapKiBCbKoi' мюько'! ради в oco6i директора 
Деменко Ольги 1вашвни, яка д1е на пщстав! Закошв Укра'ши «Про мюцеве 
самоврядування в Украпй», «Про освпу» та Положения про Департамент 
осв1ти Харювсько'! мюько!' ради, затвердженого рвениям 1 cedi' Харювсько1 
MicbKoi ради 7 скликання вщ 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень 
виконавчих оргашв Харк1всько1 мюько!- ради 7 скликання» (в редакцп р1шення 
18 cecii Харювсько1 MicbKo'i ради 7 скликання 21.02.2018 №982/18), (дал! -  
Орган управлшня), з одше!’ сторони, та громадянин(ка) Д'ЯЧКОВ Серий 
Володимирович, з iHHioi' сторони (дал! -  Сторони), уклали цей контракт про те, 
що громадянин(ка) Д'ЯЧКОВ Серий Володимирович, приймаеться на роботу 
до комунального закладу «Харювський ушверситетський лщей Харювсько'! 
MicbKoi' ради Харк!всько!‘ облает!» (дал! -  Заклад) на посаду директора (дал1 -  
Кер!вник) на термш з «03» с!чня 2020 року по «02» ачня 2026 року включно.

1. ЗАГАЛЫП ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кер!вник у сво'ш робой керуеться нормами, встановленими чинним 
законодавством, статутом Закладу та цим контрактом, шдконтрольний 
Харювськш м1ськ1й рад! (дал! -  Власник) шдзв!тний та пщпорядкуеться Органу 
управлшня.

1.2. За цим контрактом Кер1вник зобов’язуеться здшенювати оперативне 
кер!вництво Закладом, що перебувае у комунальшй власност! територ!ально1 
громади м!ста Харкова, забезпечувати його беззбиткову д1яльшсть 
та ефективне використання i збер!гання майна, закршленого за Закладом, 
а Власник зобов'язуеться створювати необхщш умови для матер1ального 
забезпечення та орган!зацГ1 пращ Кер!вника.

1.3. Цей контракт е особливою формою строкового трудового договору. 
На шдстав! контракту виникають трудов! вщносини м!ж Кер!вником 
та Органом управлшня, як! е Сторонами контракту.

1.4. Кер!вник е повноважним представником Закладу. На перюд вщпустки, 
тимчасово!' непрацездатност! або в1дсутност! з !нших поважних причин, 
обов’язки Кер1вника виконуе особа, призначена Департаментом оевпи 
Харювсько!’ мюько'! ради зпдно з розпод!лом посадових обов’язюв, яка 
у повному обсяз! виконуе його функцн i обов’язки та несе вщповщальшеть.

1.5. При виконанш покладених на Кер1вника обов'язюв вш керуеться 
статутом Закладу, колективним договором, чинним законодавством Украши.
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2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ «СТОР1Н»

2.1. Обов’язки Кер1вника:
2.1.1. Здшснюе оперативне кер1вництво Закладом, оргашзуе його 

навчально-виховну, ф1нансово-господарську, соц1ально-побутову та шшу 
д1яльн1сть, забезпечуе виконання завдань, передбачених статутом та цим 
контрактом.

2.1.2. Виконуе таю постшш завдання та обов’язки з питань оргашзащ! 
i забезпечення д1яльност1 Закладу:

- зд1йснюе зпдно з чинним законодавством загальне кер1вництво
Закладом;
- представляе заклад в державных органах та шших шдприемствах, 

установах i оргашзащях Bcix форм власностц
- розпоряджаеться майном, коштами Закладу в установленому 

законодавством порядку;
- вщповщае за дотримання фшансовоТ дисцишпни та збереження 

матер1ально-техн1чно1 бази закладу;
- керуе педагопчною радою;
- оргашзуе методичне забезпечення осв1тнього пронесу, затверджуе

календари! граф!ки навчального процесу, та за погодженням 
з виборним органом первинно’! профспшково'! оргашзацп (профсп!лковим 
представником) правила внутр!шнього трудового розпорядку, iHmi внутршн! 
нормативн! документа; *

- здшснюе проведения добору та розстановки кадр!в; призначае на посаду 
та звшьняе з посади заступниюв кер!вника, педагопчних та шших пращвниюв 
Закладу;

- подае на затвердження Департаменту освпи Харювсько! мюько! ради 
штатный розпис Закладу;

- затверджуе посадов! (робоч!) шструкци пращвниюв зпдно з чинним 
законодавством;

- розподшяе педагопчне навантаження педагопчних пращвниюв 
за погодженням з профспшковим компетом (профсп!лковим представником);

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

- зд!йснюе контроль за виконанням навчальних план!в та програм, змютом 
освпньо! роботи, яюстю знань i вм!нь вихованц!в, учшв, слухач1в; створюе 
умови для доступу д!тей та молод! до яюсноТ позашк!льно1 осв!ти;

- орган!зуе харчування та медичне обслуговування учн1в (вихованщв), 
додержання вимог сан!тарно-пг!ен!чних i саштарно-протиешдем!чних правил 
i норм прац!вниками Закладу;

- формуе контингент учшв, вихованщв, зараховуе ix до Закладу, забезпечуе 
загальне обов'язкове навчання дней у закршленш за Закладом дшянц! 
адмшютративного району, створюе умови для доступу д1тей та молод! 
до яюсно! позашюльно! осв!ти;
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- сприяе д1яльносй учительських (педагопчних) оргашзацш та методичних 
об'еднань, регулюе д1яльшсть громадських, в тому числ1 дитячих i молод1жних 
оргашзацш;

- роз’яснюе пращвникам Ух права та обов’язки, шформуе про умови пращ, 
права на шльги i компенсащУ за роботу в шюдливих умовах вщповщно 
до чинного законодавства i колективного договору; визначае пращвнику 
робоче Micne; забезпечуе його необхщними для робота засобами; здшснюе 
заходи по ознайомленню пращвниюв з правилами внутр!шнього трудового 
розпорядку i колективним договором та проведению шструктажу пращвниюв 
з техшки безпеки, виробничоУ camTapii, ппени пращ та протипожежноУ 
безпеки;

- оргашзовуе атестащю педагопчних пращвниюв Закладу та створюе 
умови для шдвищення професшноУ майстерност1 педагопчних пращвниюв;

- сприяе впровадженню в д1яльшсть Закладу передових, прогресивних 
ocBiTHix технолопй i npoqecie;

- сприяе сощальному захисту учшв та вихованщв; захищае законш права 
та iH Tepecn (особисту майновц житловц трудов! та iH.) вихованщв з числа 
дггей-сирп та дней, як! залишилися без шклування батьюв, вживае заход1в 
щодо створення Ум умов для шдтримки родинних зв'язюв;

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

- забезпечуе обл1К, збереження та поповнення навчально-матер1ально1 бази 
Закладу вщповщно до нормативних вимог, шдготовку та подання встановлено'У *' 
звгтност1;

- вщповщае за дотримання правил внутршнього трудового розпорядку, 
сан1тарно-ппен1чного режиму, охорони пращ та протипожежноУ безпеки, 
вимог безпечноУ життед!яльност1 дней i пращвниюв Закладу;

- створюе належш виробнич! умови, забезпечуе проведения атестащУ 
робочих мюць, створюе умови для проходження пращвниками обов’язкових 
медичних огляд1в;

- здшснюе контроль за виконання Закладом державних стандарте освпи, 
яюстю освпи випускниюв; охороною життя i здоров‘я учшв (вихованщв) 
та пращвниюв шд час навчально-виховного процесу, дотримання Ух прав 
i свобод;

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

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

- застосовуе заходи громадського та дисциплшарного впливу, притяган ня 
до дисциплшарноУ вщповщальносп пращвниюв Закладу вщповщно до чинного 
законодавства;

- звпуе на загальних зборах (конференщУ) трудового колектив\ та 
батьювською громадсьюстю з питань статутно'У д!яльностк

- використовуе в робот! комп’ютерну техшку i програмне забезпечення 
для створення, збершання й обробки шформащУ;
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- призначае уповноважену посадову особу з питань пенсшного
страхування;
- виконуе mini 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 УкраУни «Про колективш договори i угоди».
2.1.4. Забезпечуе ефективне використання та збереження майна 

територ1ально1 громади мюта, що знаходиться на баланс! Закладу i закршлене 
на правах оперативного управлшня.

2.1.5. У юнщ кожного року надае до районного управлшня освгги 
матер1али pinH O i швентаризащУ основних засоб1в.

2.1.6. KepiBHHK зобов'язуеться забезпечити виконання показниюв 
ефективност1 роботи Закладу.

2.1.7. KepiBHHK надае шформацйо на запит Органу управлшня та звгг 
про результати виконання контракту.

Кер1вник самостшно виршуе Bci питания д1яльност! Закладу, яю е в його 
компетенщУ, KpiM тих, для яких необхщно погодження Органу управлшня.

2.2. Права Кер1вника:
- д1яти вщ iMeHi Закладу без доручення, представляти його у npoijeci будь- 

яких вщносин з шдприемствами, установами та оргашзащями;
- укладати господарсью та шпй угоди;
- вщкривати рахунки в установах банюв та Державному казначейств!; л
- розпоряджатися коштами та майном Закладу вщповщно до чинного 

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

i'x i3 займаноУ посади; здшснювати ротащю кадр1в;
- заохочувати та накладати на пращвниюв стягнення вщповщно до 

чинного законодавства;
- у межах свое!’ компетенщУ видавати доручення та накази, обов’язков1 

для виконання yciMa пщпорядкованими йому пращвниками, затверджувати 
локалып акта та iHmi документа, як! регламентують внутршнш розпорядок 
Закладу, та контролювати Ух виконання;

- вживати заход1в щодо виявлення та виправлення недолтв у po6oTi 
Закладу;

- при виникненш пщстав, погоджувати в Оргаш управлшня прем1ювання 
KepiBHHKa щодо виконання показниюв навчально-виховноУ та фшансово- 
господарськоУ д1яльностп

KepiBHHK мае право виршувати iHnii питания, вщнесеш до його 
компетенщУ чинним законодавством, ршеннями ХарювськоУ мюькоУ ради 
та ГУ виконавчого ком1тету, розпорядженнями XapKiBCbKoro мкького голови, 
статутом Закладу i цим контрактом.

2.3. Обов’язки Органу управлшня:
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- гарантувати додержання прав i законних штереЫв 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 cboix 
повноважень;

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

у Закладц
- 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 Кер1вника.

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

роз1рвання контракт}' у випадку порушення Кер1вником умов контракту, 
статуту Заклад}' та чинного законодавства;

- вимагати вщ Кер!вника необхщну шформащю та зв1ти про результата
роботи; х;

- проводити планов! й позапланов! перев!рки ефективност! використання 
майна Заклад}’, стан}' охорони npani i техн!ки безпеки у Заклад!; оргашзащ! 
i якост! харчування у Заклад! та виконання Кер!вником умов контракту.

- накладати на Кер!вника дисциплшарш стягнення та застосовувати 
засоби заохочення;

- здшснювати iHiui повноваження зпдно з чинним законодавством.

3. УМОВИ МАТЕР1АЛЫЮГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕР1ВНИКА

3.1. Кер1внику у межах затвердженого фонду зароб!тно1 плати 
встановлюеться конкретний розм!р посадового окладу (ставки заробггно1 
плати) вщповщно до схем тарифних розряд!в, затверджених наказом 
Мшютерства осв!ти i науки Укра'ши в1д 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування 
умов оплати пращ та затвердження схем тарифних розряд!в пращвниюв 
навчальних заклад!в, установ осв1ти та наукових установ» (3i змшами).

3.2. Кер!внику надаеться щор1чна основна вщпустка в!дпов!дно 
до ч. 6 п. 6 Закону Укра'ши «Про вщпустки» вщ 15.11.1996 № 504/96-ВР 
i Постанови Каб!нету MiHicTpiB Укра'ши вщ 14.04.1997 №346
«Про затвердження Порядку надання щор1чно! основно! в1дпустки тривал1стю 
до 56 календарних дшв кер1вним прац1вникам навчальних заклад1в та установ 
осв1ти, навчальних (педагопчних) частин (п1дроздш!в) !нших установ 
i заклад!в, педагопчним, науково-педагопчним прац1вникам та науковим 
пращвникам».
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3.3. Кер1внику надаеться щор1чна додаткова вщпустка за особливий 
характер пращ вщповщно до п. 2 ст. 8 Закону Укра'ши «Про вщпустки» 
вщ 15.11.1996 № 504/96-ВР на строк, визначений колективним договором.

3.4. Кер1внику виплачуеться надбавка за выслугу роюв, матер1альна 
допомога у po3Mipi м1сячного посадового окладу на оздоровления одночасно 
з наданням щор1чно1 вщпустки i надання щор1чно! грошово! винагороди 
за сумлшну працю та зразкове виконання службових обов'язк1в згщно 31 ст. 57 
Закону Укра'ши «Про осв1ту» та постановами Каб1нету MimcTpiB Укра'ши 
вщ 31.01.2001 № 78 i в'щ 05.06.2000 № 898.

3.5. Кер1внику можуть встановлюватись надбавки:
а) у po3M ipi до 50 вщсотюв посадового окладу (ставки зароб1тно! плати, 

тарифно'! ставки):
- за висою досягнення у пращ;
- за виконання особливо важливо! роботи (на строк и виконання);
- за складн1сть, напружешсть у робот1.
Граничный розм1р зазначених надбавок для одного пращвника не 

повинен перевишувати 50 вщсотюв посадового окладу
У раз1 несвоечасного виконання завдань, попршення якост1 роботи 

i порушення трудово'! дисципл1ни зазначеш надбавки скасовуються 
або зменшуються;

б) Надбавки за почесш та спортивн1 звания встановлюються Кер1вникам, 
якщо 1хня д1яльшсть за профшем зб1гаеться з наявним почесним 
або спортивным званиям. За наявност1 двох або бшыие звань надбавки 
встановлюються за одним (вищим) званиям. Вщповщшсть почесного 
або спортивного звания профшю д1яльност1 Кер1вник на займан1й посад1 
визначаеться Департаментом осв1ти Харк1всько1 мюько! ради.

3.6. Кер1внику можуть встановлюватись доплати:
а) доплата за вчене звания встановлюеться Кер1вникам, якщо 1хня 

д1яльшсть за проф1лем зб1гаеться з наявним ученим званиям.
За наявност1 у зазначених пращвниюв двох або бшыне вчених звань 

доплата встановлюеться за одним (вищим) званиям;
б) доплата за науковий ступшь встановлюеться Кер1вникам, якщо '!хня 

д1яльн1сть за профшем збшаеться з наявним науковим ступенем.
За наявност1 у пращвниюв двох наукових ступешв доплата 

встановлюеться за одним (вищим) науковим ступенем.
Вщповщшсть ученого звания та наукового ступеня профшю д1яльност1 

пращвника на займанш посад1 визначаеться районным управлшням ocbith .
Документы, що засв1дчують наявнють наукового ступеня та вченого 

звания повинш в1дпов1дати нормам i вимогам, передбаченим законодавством.
3.7. Прем1ювання Кер1вника Закладу, встановлення йому надбавок 

i доплат до посадового окладу, надання матер1ально1 допомоги зд1йснюються 
згщно чинного законодавства.

4. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ CTOPIH, ПОРЯДОК ВИР1ШЕННЯ СПОР1В

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

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

5. ВНЕСЕНИЯ 3MIH IДОПОВНЕНЬ 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) теля заюнчення строку дп, на який вш укладений (п.2 ст. 36 КЗпП 

Укра'ши);
б) за угодою сторш (п.1 ст. 36 КЗпП Укра'ши);
в) за шдставами, передбаченими контрактом (п.8 ст. 36 КЗпП Укра'ши);
г) за ш1щативою Органу управлшня до заюнчення термшу дй' контракту:
- у випадках, передбачених ст.ст. 40, 41 КЗпП Укра'ши;
- при систематичному невиконанш «Кер1вником» без поважних причин 

обов'язюв, покладених на нього цим контрактом та чинним законодавством;
д) за ш1щативою Кер1вника до заюнчення термшу дй контракту:
- у випадках, передбачених ст. 39 КЗпП Укра'ши;
- при систематичному невиконанш Органом управлшня cboix обов'язюв, 

передбачених цим контрактом та чинним законодавством, чи прийняття рпнень, 
гцо 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 як1 перешкоджають йому виконувати 
покладеш на нього обов'язки, та з шших поважних причин;

е) з шнтих шдстав, передбачених чинним законодавством.
5.3.3а два мюящ до заюнчення термшу дЙ контракту вш може бути 

за угодою сторш продовжений або укладений на новий строк.

6. TEPMIH ДП КОНТРАКТУ ТА ШИП УМОВИ

6.1. Цей контракт д1е з «03» с1чня 2020 року по «02» с1чня 2026 року 
включно.

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

контра-гту. окр1м випадк1в, коли Сторони посилаються на умови контракту 
при захиетт своГх iHTepeciB у суд1;

- ото > '.'.ози контракту Кер1вника 1нформуються прац1вники Закладу 
та Департаменту осв1ти Харк1всько1 MicbKoi ради, д1яльн1сть яких пов’язана 
з необхйшктю аиконання контракту;

- конт ае-_.н:-::еть контракту7 не поширюеться на умови, врегульоваш
чинним яковолавстэом. та на органи, яю зд1йснюють нагляд (контроль) 
за дотриv а.- -л *  - :тт законодавства Украши.
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6.4. Умови цього контракту можуть бути змшеш тшьки за угодою сторш 
у письмовш форм1, про що складаеться вщповщний документ у двож 
прим!рниках, яю стають невщ’емною частиною контракту та мають однаков) 
юридичну силу.

ушверситетський лщей Харювсько'1 м1сько\' ради Харювсько!" обла
- юридична адреса: 61166, м. Харюв, проспект Науки, 20.
7.2. Вщомост1 про Орган управл1ння:
- Департамент осв1ти Харювсько1 мкько!" ради;
- 61002, м. Харюв, вул. Сумська, 64;
- Директор Департаменту осв1ти Харювсько'1 мюькоУ ради -  Деменко 

Ольга 1вашвна.
7.3. Вщомост1 про «Кер1вника»:
- домашня адреса: ’ '
- домашнш телефон:'
- мобшьний телефон'
- службовий телефон: 702 00 85;
- паспорт: cepia х ~ . ' . , — : ‘

7. АДРЕСИ СТОРШ ТА ШШ1ВЩОМОСТ1

7.1. В1домост1 про Заклад: комунальний заклад

7.4. Пщстава для надання пшьг з оподаткування та 1нших п

Орган управлшня

Директор Департаменту освИи 
Харювсько!' MicbKoi’ ради

Директор
комунального закладу 
«Харювський ун1верситетський л1цей

Кер1вник


