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,Щепартамент освiти та науки Хмельницькоi MicbKoT ради (далi - Орган управлiння
освiтою) в особi в.о. директора.Щепартаменту освiти та науки ХмельницькоТ MicbKoi ради
кШАНоВСЬкоi ольги Вiкторiвнио який дiс на пiдставi Положення про .Щепарта.ivент
освiти та науки ХмельницькоТ MicbKoi ради, затвердженого рiшенням одинадцятоi сесii
Хмельницькоi MicbKoT ради вiд 25.|0.2017 року J\Ъ 81 iз змiнами, вiдповiдно до
розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 жовтня 2017 року лlЬ 831-р <Питання
управлiння державними закладами професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти,
пiдпорядкованими MiHicTepcTBy освiти i науки> iз змiнами, керуючись рiшенням двадцять
першоi ceciI ХмельницькоТ MicbKoi рали вiл l 1.04.2018 J\Ъ 25 <Про передачу повноважень з
кадрових питань стосовно директорiв закладiв професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти,
фiнансування яких здiйснюеться з мiського бюджету> iз змiнаlrци, з одного боку, та
громадянин Украihи
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1. Заrальнi

положення

1.1. За цим Контрактом Керiвник зобов'язуеться безпосередньо та через органи
Управлiння Закладу освiти, на пiдставi засад единоначальностiо здiйснювати поточне
Управлiння (керiвництво) Закладу освiти, забезпечувати його високоефективну дiяльнiсть,
ефективне використання i збереження закрiпленого за Закладом освiти майна,
реалiзовувати державну полiтику у сферi освiти.
1.2.напiдставi Контракту виникають трудовi вiдносини мiж Керiвником та органом
управлiння освiтою.
1.3. Керiвник, який уклав uей Контрскт, е повнов.Dкним представником Закладу
освiти пiд час реапiзацiт повноважень, функцiй, прав та обов'язкiв Закладу освiти,
передбачених актами зЕжонодавства Украiни, Статугом Закладу освiти, iншими

нормативними докуI!{ентами.
1.4. Керiвник дiе на засадах единоначальностi та е пiдзвiтним i пiдконтрольним
Органу управлiння освiтою, департаменту ocBiтa, на)aки, молодi та спорту )hлеrьницькоi
ОблаСнОi державноТ адмiнiстрацiТ (даrri -,Щепарташrеrг), MiHicTepcTBy освiти i науки Украihи,
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межах та у
i несе особисту вiдповiдальнiсть за належне функuiонування Заклалу освiти в
спосiб, передбачених законодавством Украiни, цим Контрактом.

2.Права та обовlязки cTopiн

2.1. Корiвник саI\4остiйно, в межах повновФкень, встановлених законодавством
УкраiЪи, Статугом Закладу освiти та цим Контрактом, вирiшуе питаЕня щодо управлiння

освiтою
закладом освiти за винятком питань, вiднесених до компетенцii Органу управлiння
таlабо MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи.
та!або.Щепартаменту
'Z.Z. -КерiвнЙК
здiйснюе поточне (оперативне) керiвництво Закладом освiти,
та iншу
органiзовуе його освiтню, навчаJIьно-виробничу,Ъо".rодарську, сот\iально-побугову
передбачених законодавством
дiял"нiстi, забезпечуе виконання завдань Заклqду освiти,
Украiни, Статугом Закладу освiти, та цим Контрактом,
2.з. MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни спiльно з,Щепарталлентом:
2.З,|.Iнформуе про полiтику у галузi освiти,
на пlдготовкУ
2.З.2. ДоЪодить обсяги державного таlабо регiонального Заil,IоВлення
квалiфiкованих робiтникiв та молодших спецiа,пiстiв,
2.з.з. контролюе дотримання лiцензiйних уплов надання ocBiTHix ПОСJtУГ, ВИМОГ
контролюс
стандартiв професiйно-технiчнот освiти та iнiцiюе державне iнслектування;
Ii.p-i"""*oy yN{oB Контракту, Статуту Закладу освiти, дотримання вимог
""*о"о]"""
законодавства в дiяльностi Керiвника.
2.4. Щелартамент спiльно з Органом управлiння освiтою:
2.4.|. Нада€ iнформачiю на запит Керiвника,
Про"олЙтi аналiз ефективностi здiйснення Закладом освiти навчально-

2.4.2.

виробничоТ дiяльностi, освiтнього процесу.

yrtloB
2.4.З. ЗдiЙснюе заходи щодо органiзачiТ призначення Керiвника вiдпоВiдно до
трудовим
за
Керiвником своiх обов'язкiв
законодаВства; здiйСнюе контРоль за
""*о"а"""м
договороМ
освiти;
2.4.4. Здiйснюе контроль за фiнансово-господарською дlяльнrстк с Закладу
та збереження закрiпленого за ним майна.
контроль за ефективнiстю
""корrсrа*IIя
2.4.5.ЗдiйСнюе iншi функцii та повнов€Dкення вiдносно Закл4ду освiти та Керiвник4
не зtвначенi в цьомУ KoHTpaKTi й iншi перелбаченi законодавством УкраТни,
якщо
2,4.6. Вимагае вiд Керiвника надання звiту про його дiяльнiсть на посадi,
в
останнiй допустив недбшiсть, невиконання чи ненtlлежне виконання cBoix обов'язкiв
його майном.
управлiннi Закладом освiти таlабо розпорядженням
2.5. Орган управлiння освiтою:
yN{oB
2.5.|.Ъдiйснюс зtlходи щодо органiзачii призначення Керiвника вiдпоВiдно до
трудовим
за
Керiвником cBoii обов'язкiв
зtконодаВства; здiйСнюе контРоль за

(Контрактом)'

fiiнансово-господа

"и*о"а"""м

договором (Контрактом).
2.5.2,. Здiйснюе внугрiшнiй контроль за фiнансово-господарською дlяльнlстю
i витрачанням ним
закладу освiти, повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань
бюджетних коштiв вiдповiдно до чинного зtжонодавства,
за
2.5.з. Звiльняе Керiвника у разi закiнчення строку дii Контракту, достроково
норм
вимогоЮ Керiвника, а такоЖ у випадкУ порушенЬ КерiвникОм. yluoB Контракту,
або
законодавства, вчинення дiй за результатаIчIи яких настае адмiнiстративна, цивiльна
кримiнальна вiдповiдШrьнiсть; не виконаннЯ наказiВ (письмових лоручень) Органу
таlабо ,Щепартаменry,
управлiння освiтою, MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни .Щепартамент мае право порушувати питання
про звiльнення Керiвника, притягнення йQго до вiдповiдальностi.
2.5.4. Надае вiдпустки та вiдряджае Керiвника вiдповiдно до чинногО зtконодавства.
2,5.5. Погоджуе кошторис доходiв i видаткiв.

l

2.6. MiHicTePcTBo ОСВiТи i наУки УкраiЪи приймас
рiшення з питань лiквiдацii,
реорганiзацii та перепрофiлювання Закладу освiти y.ru"o"neнoмy порядку.
.щепартапrент спiльно з Органом управлiння" освiтою мас право iнiцiювати питання
щодо лiквiдацii, реорганiзацii та перепрофiлювання 5акладу освiти.
2.7. Керiвник мае право:
2,7.I. У межах своеi компетенцiТ видавати н€к€lзи'
розпорядження i дорrIення, Що €
обов'язковими для виконання yciMa працiвниками Закладу освiiи.
2.7.2. .ЩiятИ вiд iMeHi ЗакладУ освiти, представляти його беЗ
дор1..rення в органах
державноi влади та органurх мiсцевого самоврядування, в установах, пiдприa*"r"* ,u
органiзацiях рiзних форм Ъласностi.
2.7.з. Використовувати майно Закладу освiти вiдповiдно до з€жонодавства Украiъи.
2.7.4. Розпоряджатися коштilпdи ЗакладУ освiти в межах кошторису
дохЬдiв i
видаткiв, затвердженого в установленому порядку.
2.7.5. Укладати угоди, господарськi та iншi договори, в межах i
у спосiб

встановлений законодавством.
2.7.6. Вiдкривати рахунки в банкiвських
установах.
2.7.7. Приймати на роботу та звiльняти з
роботи працiвникiв у встановленому
порядку, заохочувати та накладати на них стягнення, визначати та
розподiляти мiж ними ix
функчiональнi обов'язки.
2.7.8. Формувати у встановленому порядку контиЕгеЕт
1..THiB, вiдраховувати та
поновлювати осiб, якi навчаrоться в Закладi освiти.
2.7.9. Контролювати якiсть роботи прачiвникiв Закладу освiти, якiсть навчання
y,rHiB
(слухачiв), органiзацiТ навчапrьно-виробни.rЬi,
та культурно-масовоi
роботи, .ru"y
"и*о""оi
фiзи.пrогО вихованнЯ i здоров'Я працiвникiв, 1.rHiB
(слухачiв).
^

2.7.10. Створювати робочi, лоралчi органи Закладу освiти

повновtDкення.

та

визначати ix

2.7.1l. ПодаватИ на розгляД вищомУ органу громадського сап,{оврядування Закладу
освiти колективний договiр та правила внугрiшньо-rруло"о.о
розпорядку.
2.7.12. ,Щелегувати частину cBoix .rо""о"ажоi cBoiM Ъч.rуr""*ч, та керiвникам
структурних пiдроздiлiв.
2.7.|з. У межах своеi компетенцii i вiдповiдно до законодавства вирiшувати iншi
питання, що стосуються дiяльностi Закладу освiти.
2.8. Обов'язки керiвника Закладу освiти.
2.8.1. Керiвник Закладу освiти:
2,8.1.1. НадаС своечаснУ i достовiРну звiтнiСть Закл4Ду освiтИ
у встановленому

порядку.

2,8,L2. Пiдвищуе свою ква;liфiкацiю або проходить перепiдготовку протягом

TepMiHy дiТ контракту (але не рiдше одного
разу на п'ять poKiB).
2.8.1.3. Несе персОнаJIьну вiдповiдальнiсть за забезпечення безпечних
i нешкiдливих
yI!{oB НЕIВЧання, працi та виховання
у Закладi освiти.
2.8.1.4. Несе персонЕIльну вiдповiдальнiсть за дотримання
фiнансово-господарськоi
та трудовоi дисциплiни.

2.8.1.5. Несе персонЕrльну вiдповiда-тlьнiсть за виконання навчальних планiв i

прогрЕlм, за результати дiяльностi Закладу освiти.

2.8.I.6. Несе персональну вiдповiдапьнiсть за дотримання структурними
пiдроздiлами штатно-фiнансовот дисциплiни.
2,8.1.7. Несе персональну вiдповiдальнiсть за ефективне i
рацiонаJIьне використання
та збереження бюджетних коштiв, державного майна, закрiпленоЪо
за Закладом освiти.
2.8.1.8. Несе персОнtlльнУ вiдповiда-пьнiсть за повноту,
достовiрнiсть та актуапьнiсть
iнформацii та даних, внесениХ Закладом освiти до еДЕБО.

\
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2.8.1.9. Несе персональну вiдповiда.пьнiсть за правиJIьнiсть видачi докуплентiв про \
ocBiry державного зразка i додаткiв до них, за ii зберiгtшня та книry ix реестрачiТ вiдповiдно
до ЕIинного законодавства.
2.8.1.10. Зобов'язаний погоджувати вiдпустку, вiдрядження з Органом управлiння
освiтою, атzжож iнформувати Орган управлiння освiтою про неможJIивiсть виконання cBoik
обов'язкiв з iнших приt{ин (лiкарняний тощо).
2.8.1.11. Зобов'язаний дотимуватись вимог щодо забезпечення Зшсладом освiти
мi:r<наро.шlих зобов'язtlнь, законiв, iнших нормативно-прztвових aKTiB Украhи, якщо Заклад
освiти е суб'екгом мiжнародного спiвробiтництва в сферi освiти.
2.8.2. Керiвник зобов'язаний забезпечити дотимання законодавства у дiяльностi
Зш<лалу освiти, в тому числi щодо:
2.8.2.|. Затвердкення,
установленому зtжонодtlвством Украни порядку, за
пого.IDкеЕням з Органом управлiння освiтою, штатного розпису Закладу освiти.
2.8.2.2. Пiдготовки кадрiв за освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями вiдповiдно до
вимог держilвних стандартiв.
2.8.2.З. Органiзаuii пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв Закладу освiти не рiлше
ошого разу за п'ять poKiB, а також стФкувtlння викладачiв, майстрiв виробничого навчання
на HoBiTHix виробничих технологiях.
2.8.2.4. Виконання державного та/або регiонального зtllvlовлення на пiдготовку
квшriфiкованих робiтникiв та молодших спецiалiстiв.
2.8.2.5. Виконання договiрних зобов'язань Закладу освiти.
2.8.2.6.,Щотримання Закладом освiти лiцензiйних yI!{oB надання ocBiTHix послуг;
дотримання вимог щодо якостi професiйно-технiчноТ освiти.
2.8.2.7. Щорiчного звiryвання перед загальними зборалли колективу Зак.тlаду освiти
за результатаN{и cBoei дiяльностi на займанiй посадi та оприлюднення звiту на сайтi
Закладу.
особливими освiтнiми
2.8.2.8. .Щодержання прав законних iHTepeciB осiб
потребами, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, iнших громадян,
якi мають пiльги.
2.8.2.9. Стiйкого фiнансово-економiчного становища Закладу освiти.
2.8.2.|0, Збереження майна та iнших матерiальних цiнностей, що належать Закладу
освiти, недопущення необцрунтованоi втрати матерiальних активiв Заклалу освiти.
2.8.2.11. ,Щодержання умов колективного договору та Статуту Закладу освiти.
2.8.2.t2. Захисту iнформацii, що скJIадае державну, службову та комерчiйну
таемницю вiдповiдно до законiв УкраiЪи кПро державну тасмницю> та кПро iнформачiю>.
2.8.2.IЗ. Складання в установленому порядку рiчного кошторису доходiв i видаткiв
Закладу освiти та затвердження його Органом управлiння освiтою, а тtжож своечасне
подання фiнансовоi та статистичноТ звiтностi, вiдповiдноi iнформацii про майновий стан
Закладу освiти.
2.8.2.14. Вжитгя заходiв щодо вдосконЕlлення управлiння Закладу освiти.
2.8.2.15. Створення в кожному структурному пiдроздiлi i на кожному робочому мiсцi
належних р{ов працi вiдповiдно до вимог законодавства УкраiЪи, а також додержання прав
працiвникiв, гарантованих зЕжонодавством про працю.
2.8.2.|6. Своечасностi розрахункiв з пiдприемствчlпdи, установtll\,lи та органiзацiями.
2.8.2.t7. Щiльового та ефективного використання коштiв загального та спецiального

\

в

i

фондiв.

2.8.2.|8. Своечасного

i

з

повного внесення платежiв, обов'язкових BHecKiB до

бюджету.
2.8.2.Т9. Виконання кошторисiв доходiв та видаткiв Закладу освiти, недопущення
виникнення заборгованостi iз виплати заробiтноi плати, за спожитi енергоносii i KoMyHarrbHi
послуги, та дотримання спожив€iння ix у межах доведених лiмiтiв.

\

2.8,2.20. ,Щотримання у встановленому порядку обслуговування i використання
бюджетних коштiв.
2.8.2.2|. Укладення договорiв оренди рухомого чи нер)D(омого майна, закрiпленого
за ЗакладОм освiтИ у встановленому зЕtконодавством порядку.
2.8.2.22. Вжитгя заходiв щодо запобiгання проява^{ корупцii та хабарництва
у
Зак.тlадi освiти.
2.8,2.2з. Створення безпечних умов теоретичноi, навчально-прtжтичноi пiдготовки
учнiв у Закладi та дотримtlння правил та норм пожежноi безпеки, о"фо"" прачi.

3.

Умови матерiального забезпечення Керiвника

3.1. За виконання обов'язкiв, передбачених цим Контрактом,

Керiвниковi
нараховусться та виплачу€ться за рахунок коштiв Закладу освiти:
з.1.1. Посадовий окJIад у розмiрi, передбаченому Httкiuloм MiHicTepcTBa освiти i
науки Украihи вiд 26.09.2005 NЬ 557 кПро впорядкування yIvIoB оплати працi та
затвердження схем тарифних розрядiв працiвникiв навчальних закладiв,
установ оiвiти та
наукових ycTaHoBD.
з.|.2. Надбавкиl:
За складнiсть, напруженiсть у роботi у розмiрi З0 вiдсоткiв посадового окJIаду за
рахунок коштiв загаJIьного фонду.
За високi досягнення у працi в розмiрi 20 вiдсоткiв посадового окJIаду за
рахунок
коштiв спецiального фонду.
з.2. У разi невиКонЕlння (неякiсного виконання) рлов, викJIадених пунктi 2.8.
у
контракту, надбавки передбаченi
пунктi з.1.2 Контракту, переглядЕlються та
встановлюються за рiшенням Органу управлiння освiтою,
у тому числi за поданням
,Щепартаменту.
з.3. Надбавки скасовуються або зменшуються частково
у разi: допущення з вини

У

ЗакладУ освiти смертельного випадку; порушення
умов

працiвникiв

закJIаду;

"рuчi
поновлення на роботi за рiшеннями сулiв безпiдставно звiльне""*
.rраui"никiв; ,rору-ar""
порядкУ обслуговування i використання коштiв спецiального
фонду.Щержавного бЬджету;

порушення вимог законодавства при укладаннi договорiв оренди нерухомого майна;
невжиття заходiв, щодо погашення заборгованостi з оренднот.rпur";
допущення зростання
ОбСЯГiВ ПРОСТРОЧеНоi креДиторськоi зiбор.о"а"остi. Рiшення .rо.о""Ь
цього питання
приймаеться Органом управлiння освiтою, томУ числi за поданням MiHicTepcTBa
у
освiти i
науки УкраiЪи та,Щепартаменту.
_ 3.з.1. У разi неналежного виконання умов цього Контракту, доп)лцення порушень в
дiяльностi Закладу освiти у вiдповiдних випадках Керiвника може бути позбавлено
надбавки таlабо премii, а також Органом
управлiння освiтъю можугь бути застосованi iншi
заходи впливу (догана, звiльнення тощо).
3.4. KpiM того, Керiвниковi виплачуються:
З,4.|. Надбавка за вислугу poKiB згiдно з законодавством УкраiЪи.
з.4,2. Надбавка в розмiрi 30 вiдсоткiв посадового окладу з метою пiдвищення
престижнОстi педагОгiчноi працi згiднО з законодавством УкраiЪи.
з.4.з. Щорiчна грошова винагорода за сумлiнну працю, зрtr}кове виконання
службовиХ обов'язкiВ у розмiрi одного посадового окJIаду.
з.4.4. Матерiа-пЬна допомОга в розмiрi одного посадового окJIаду один pt* на piK в
межах фо"ду заробiтноi плати.
у разi наявностi пiдстав Керiвниковi також можуть виплачуватися:
3.4.5. Надбавка за наявнiсть почесного звання згiдно з пiдпунктом 2 кб> пункту 4
нак€ц}у MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд26,09.2005 Ns 557 кПро
впорядкування р{ов
оплати працi та затвердження схем тарифних
працiвникiв
навчальних
закладiв,
розрядiв
установ освiти та наукових установ>.
l Граничний
розмiр зtвначенлD( надбавок не повинен перевищувати 50 вiдсоткiв посадового окJIаду.
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з.4.6.,Щоплата в розмiрi tO % посадового окJIаду Керiвнику закJIаду,

xlr"#,1#1,,IJ,:;lfr:'.,1Н;
Украiни вiд 15.04.1993

.iT1,'."1ffi;H":,1

}lЪ 102 (iз

змiнами).

до

\
лнi яког\

"'i'J#X}'J,1l.J##::*",X'l'Hffi
посадового окJIаду

за

виробничтво
56
сiльськогосподарськоi продукцii за рахунок доходiв вiд iT реалiзаuiТ згiдно з пунктом
затвердженоi
освiти,
IнструкцiТ ,rро ,rор"лок- обчисл.""" .чробiтноi плам праuiвникiв
наказоМ MiHicTepciBa освiтИ i науки Украiни вiд 15.04.1993 Ns 102 (iз змiнапrи).
з.5. Керiвниковi надаеться щорiчна оплачувана вiдпустка згiдно з законодавством
украiъи. При наданнi щорiчноi вiдпустки виплачуеться допомога на оздоровлення

3.4.7. Щомiсячна доплата

(постанова КМУ вiд 31.01.2001 J\Ъ 78).
З.6. Премiювання Керiвника, установлення йому надбавок i доплаТ до посадовогО
на
окJIаду здiйснюються за нак&}ом директора .Щепартаменту у межах нмвних коштiв
оплату прачi.
з.7. Система матерiального стимулювання, що дiе в Закладi освiти i встановлена
вiдповiдно до дiючих нормативно-правових aKTiB, повнiстю поширюеться на Керiвника.
оплати
з.8. оплата праlri' перелбачена цим Контрактом, здiйснюеться в межil( фонду
кошторисi доходiв та видаткiв Закладу освiти,
пршti, затвердже"оiо
" може користуватись службовим автомобiлем для виконання
З.g. kерiвник
с.rryжбових обов' язкiв.

З.10. Керiвник пiдлягае державному couiarrbнoмy страхуванню Bcix видiв.
з.l l. При повнiй або частковiй BTpaTi працездатностi, у зв'язку з нещасним випадком
на виробницrъi, надzlються пiльги та виплати передбаченi законодutвством та колективним
договором.
i.l,z.y разi cMepTi Керiвника в перiод дii Контракry проводяться виплати передбаченi
законодавством та колективним договором.

4.

Вiдповiдальнiсть cTopiн. Вирiшення спорiв
4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язкiв, передбачених
Украiни, цим
цим КонтР€ктом, СтЬронИ несугь вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством

Контрактом.
4.2. Спори мiж Сторонами вирiшуються в порядку, встановленому законодalвством
УкраТни.
4.3. За невиконання yI!(oB Контракry Орган управлiння освiтою може застосувати до
Керiвника дисциплiнарнi стягнення.

Внесення змiн iдоповнень ло Контракту та його припинення
5.1. Внесення змiн та доповнень до цього Контракry здiйснюеться шляхом
пiдписання додаткових угод.
5.2. Цей Контракт припиняеться:
5.2.1. Пiсля закiнчення TepMiHy дii Контракry.

5.

5.2.2. За угодою CTopiH.
5

.2.З .,Що

закiнчення iepMiHy лiТ Контракту у випадках, передбачених тгунктами 5.3

.

i

5.4. цього Контракry.
5.2.4. З iнших пiдстав, перелбачених зatконодавством, цим Контрактом.
5.3. Керiвник може буги iвiльнений з посади, а цей Контракт розiрваний з iнiцiашrви

освiтою, у тому числi за пропозицiею MiHicTepcTBa освiти i науки
Украr"", Деrrчрrаr.нту, до зшсiнчення TepMiHy його дii в односторонньому порядку без
Органу

уrrрйi""я

попереджень:
5.з.1. У разi систематичного невиконання або неналежного виконання Керiвником
без поважних приtмн обов'язкiв, покJIадених на нього цим Контрактом.

\

5.З.2.

У

разi одноразового грубого порушення Керiвником зzжонодtlвства чи

обов'язкiв, перелбачених Контрчктом, у наслiлок чого для Закладу освiти настали негативнi
наслiдки (понесено значнi збитки, виплачено сутгевi штрафи).
5.3.3. У разi невшсонaшil tlи ненttпежного виконtlшul Закладом освiти зобов'язаrъ щодо
сплати податкiв, зборiв та iшIIID( обов'язковшr платежЬ, носвоечrcку виIшату заробiтrrоi плати
прадЬшlсапл з його вини, порушень у сферi пенсiftпо< вiдrосrтr, соцiашного сrрахування тощо.
5.3.4. За поданням службових осiб органiв державного нагляду за охороною працi у
разi систематичних порушень вимог законодчlвства з питань охорони праui.
5.3.5. У разi олнорtu}ового грубого порушення зЕжонодавства пiд час використання
фiнансових pecypciB Закладу освiти, у тому числi при здiйсненнi закупiвель ToBapiB, робiт i
посJryг за державнi кошти.
5.3.6. У разi неодторЕlзового порушешuI законодtlвства в дiяlьносгi Заклалу освiти.
5.3.7. З iнших пiдстав, передбачених зЕжонодавством.
5.4. Керiвник може за сво€ю iнiцiативою розiрвати Контракг до закiнчення TepMiHy
його дii:
5.4.L
випадку систематичного невиконання Органом управлiння освiтою,
.ЩепартаментомДУправлiнням, MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи cBoix обов'язкiв за
Контрактом чи прийнятгя ним рiшень, що обмежують чи порушують компетенцiю та права
Керiвника, втручання в його оперативно-розпорядницьку дiяльнiсть, яке може призвести
або вже призвело до погiршення результатiв дiяльностi Закладу освiти.
5.4.2.
разi його хвороби або iнвалiдностi, якi перешкоджають виконанню
обов'язкiв за Контрактом, та з iнших повчIжних причин.
5.5. За два мiсяцi до закiнчення Контракry BiH може бути за угодою CTopiH
продовжений або укладений на новий чи iнший TepMiH з наступного дня пiсля закiнчення

У

У

KoHTpulкTy.

5.6. Я*що розiрвання Контракry проводиться

на пiдставах,

встановлених у

KoHTpaKTi, ElJIe не передбачених зЕжонодttвством, про це зазначаеться у трудовiй книжцi
Керiвника з посиланням на пункт 8 частини першоi cTaTTi 36 Кодексу законiв про працю
УкраiЪи.
б. Термiцдiiта iншi умови Контракry

6.1.I]ейКонтракт дiез <45

>/.lоrааи

20"(4- року

по K4L >tlolzz&rX 20Ц__року.
6.2.Сторонизабезпечують-додерЙ""*"фiде"цitнЪсriуrо"Контракry.

6.З. .Щолатковi угоди до цього Контракту е його невiд'емними частинаlrли i мають
юридичну силу у разi, якщо вони викладенi у письмовiй формi, пiдписанi Сторонами та
скрiпленi ix печаткалли.
6.4. !аний Контракт складений у двох примiрниках (олин для Керiвника та один дJuI
Органу управлiння освiтою), викJIадений украiЪською мовою, при цьому Bci примiрники
цього Контракry iдентичнi та мають однакову юридичну силу.
6.5. Випадки, не передбаченi цим Контрактом, реryлюються вiдповiдно до
законодавства.
7. Адреси cTopiH та iншi вiдомостi
7.1. Вiдомостi про
Повне найменування:

{-

'?zz/C-zznt 2

Мiсце знаходження:
Розрахунковий paxlTroK ,
Iдентифiкацiйний код:

2?} -/?r/.4*2 оз+4 к&ооо.2 р?26ё/у
рrа 2r?77 r'r' 7-:

Ъ-Е
7.2. Вiдомостi про орган управлiння освiтою:
Повне найменування: .Щепартап{ент освiти та науки Хмельницькоi MicbKoI ради.
Мiсце знаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 5З.
Службовий телефон : 7 9-47 -26 (прийма-тlьня).

Вiдомостi про Керiвника

/e/Rza/

аzlsзz#

.Щомашня адреса:

.Щомашнiй (мобiльний) телефон

, CЙllZ П Va

Службовий телефон:
Паспорт:

ceptИ

виданий

Хэ

'r/Е Йz*o."'

,у
Iдентифiкацiйний *оо,

lИЦ?zС-al-z.l

с{&О

}f

23/а
.,€аа,

oro -5F

науки
Хмельницькоi MicbKoi ради

.Щ,епартамент освiти та

,?а;-

В.о. директора
ольга кШАНоВСЬкА

(найменування Заклалу освiти)

ПОГОРКЕНО
.Щиректор департztN,Iенту освiти, науки,

