
К о н т р а к т
29 грудня 2017 р. м.Здолбунів
Здолбунівська міська рада в особі міського голови Ольшевського Ігоря 

Олександровича надалі — Власник та Потапчук Сергій Володимирович, уклали цей 
контракт про те, що Потапчук Сергій Володимирович, надалі - Керівник, 
призначається на посаду директора комунального підприємства Здолбунівської 
міської ради “Здолбунівське” на термін з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через 

адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління підприємством, 
забезпечувати високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження 
закріпленого за підприємством комунального майна територіальної громади міста, а 
Власник зобов’язуються створювати належні умови для матеріального забезпечення 
і організації праці Керівника.

2. На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Керівником 
підприємства і Власником.

3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважними представником
підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків підприємства, 
передбачених актами законодавства, Статутом підприємства, іншими нормативними 
документами. і

4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.
5. Керівник підзвітний Власнику у межах, встановлених законодавством, 

Статутом підприємства та цим контрактом.
II. ФУНКЦІЇ І ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА.

6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, 
організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, 
забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, 
Статутом підприємства та цим контрактом.

7. Керівник щоквартально надає Власнику звіт про результати фінансово- 
господарської діяльності.

8. Керівник виконує такі постійні функції та обов’язки: 
організація всієї господарсько-фінансової діяльності підприємства; 
керівництво, складання господарсько - фінансового плану, бухгалтерських звітів

і балансів, своєчасне подання їх вищестоящим організаціям;
забезпечення рентабельної діяльності, в тому числі систематичного зменшення 

експлуатаційних витрат, збереження обладнання і інвентаря, економного 
використання паливно-енергетичних ресурсів, своєчасного заключення і 
перезаключення договорів оренди нежитлових приміщень та договорів про надання 
послуг населенню, а також перевірка їх виконання;

забезпечення своєчасної підготовки споруд і обладнання до зими, завезення, 
збереження і економне використання палива, забезпечення паливом працюючих;

організація виховної роботи в колективі працівників Підприємства і населення по 
питаннях збереження води;

забезпечення підбору, розміщення, навчання і виховання кадрів, збереження 
трудової і виконавчої дисципліни робітниками, службовцями та інженерно- 
технічними працівниками Підприємства;
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створює безпечні і сприятливі умови роботи на підприємстві у відповідності з 
чинним законодавством.

ІІІ.КЕРІВНИК МАЄ ПРАВО:
діяти від імені підприємства, представляти його в установах та організаціях; 
укладати господарські та інші угоди;
видавати доручення в межах прав передбачених контрактом, посадовою 

інструкцією та Статутом підприємства; 
відкривати рахунки в банках;
користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати на 

працівників стягнення відповідно до законодавства;
за погодженням з Власником призначати головного інженера, заступників, 

головного бухгалтера;
в межах свої компетенції видавати накази, акти, давати вказівки, обов’язкові для 

всіх підрозділів та працівників Підприємства;
вирішувати всі питання, віднесені законодавством, Власником, Статутом 

підприємства і цим контактом, до компетенції Керівника.
9. Керівник керується трудовим законодавством, Статутом підприємства, 

колективним договором, іншими законодавчими актами.
IV. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА.

10. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику 
встановлюється посадовий оклад в розмірі чотирьох мінімальних тарифних 
ставок 1 розряду робітника основного виробництва, премія за рахунок фонду 
преміювання створеного на місяць та фонду оплати праці на підприємстві якщо 
підприємство не збиткове та відсутня заборгованість підприємства по виплаті 
заробітної плати.
Премія не нараховується у випадку притягнення Керівника до адміністративної 

відповідальності та наявності грубих порушень фінансової, виконавчої дисципліни, 
які призвели до негативних наслідків діяльності підприємства та у випадку 
невиконання керівником обов’язків , передбачених даним контрактом. Розмір 
премії може бути зменшений повністю або частково на таких підставах: 

за неналежне виконання посадових обов’язків на 10 %; 
за низький рівень виконавської дисципліни на 10 %; 
за порушення трудової дисципліни на 25 %; 
за порушення термінів розгляду заяв і скарг громадян на 10 %.

10. Крім того, Керівникові виплачується винагорода за підсумками роботи за рік 
відповідно до діючого на підрриємстві положення при наявності коштів.

Умови зміни обумовленого розміру оплати праці будуть коригуватись із змінами 
чинного законодавства.

11. Керівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю не менше 24 
календарних днів. До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога в 
розмірі його посадового окладу..

12. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога в 
розмірі посадового окладу, якщо такий порядок передбачено Положенням на 
підприємстві для всіх працівників.
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V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
13. Обидві сторони несуть відповідальність за дотриманням умов цього 

контракту.
14. Спори між сторонами вирішуються у порядку встановленому 

законодавством.
VI. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО

ПРИПИНЕННЯ.
15. Контракт може бути припинений або розірваний з підстав, передбачених 

чинним законодавством.
16. Цей контракт припиняється:
а) після закінчення терміну дії контракту;
б) до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 22 і 

23 цього контракту:
в) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.
17. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з 

ініціативи Власника до закінчення терміну його дії:
а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин 

обов’язків, покладених на нього цим контрактом;
б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи 

обов'язків, передбачених контрактом в результаті чого для підприємства настануть 
значні негативні наслідки (нанесено збитки, виплачено штрафи);

в) у разі невиконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та пенсійним 
фондом, щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а також 
невиконання підприємством зобов’язань, щодо виплати заробітної плати 
працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

г) у разі непогодження з Власником кошторисів доходів і видатків підприємства;
д) з інших підстав.
18. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення 

терміну його дії;
а) у випадках систематичного невиконання Власником всіх обов’язків за 

контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та 
права Керівника;

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню 
обов’язків за контрактом та з інших поважних причин.

19. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути, за згодою 
Сторін, укладений на новий чи інший термін.

20. Цей контракт діє з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.
21. Контракт набуває чинності з часу його підписання Сторонами.
22. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із 

сторін і мають однакову юридичну силу.
23. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою Сторін у 

письмовій формі.
V. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ.

24. Відомості про Підприємство:
повна назва Комунальне підприємство “Здолбунівське”
адреса м.Здолбунів, вул.Коротка,9

26. Відомості Власника:

З
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повна назва
адреса
посада

Здолбунівська міська рада 
м.Здолбунів, вул. Приходька,!
міський голова

сторони

П.І.Б. ОЛЬШЕВСЬКИИ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
службовий телефон 2-21-31

27. Відомості про Керівника:
домашня адреса м.Здолбунів, вул.Грушевського,4 
домашній телефон 2-61-40
паспорт, серія, виданий СР 536014 Здолбунівським РВ УМВС України в 
Рівненській області.

28. Цей контракт складений у 2-х примірниках по одному для кожної
/ У  " -У  Р у .

Від власника
Міський голова ' Ольшевський І.О.

(підпис, печатка)
: х О Х

Керівник
Директор комунального підприємства 
“Здолбунівське”

лбунівської міської ради 

Потапчук С.В.
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