
   

 

Україна  
МУКАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА 

_____ сесія 8-го скликання 
 

РІШЕННЯ                                      

 
________                        Мукачево                             № _____   
 
Про затвердження примірної форми контракту з директором 
Комунальної установи  «Центр надання соціальних послуг Мукачівської 
міської ради» 
    
 Відповідно до ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги» та п. 30 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 
конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття 
посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального 
сектору», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
регламенту (протокол _____ від ________2021),  керуючись, ст. 25, ч. 1 ст. 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська 
рада вирішила: 
 

1. Затвердити примірну форму контракту з директором Комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг Мукачівської міської 
ради» (додається).  

2. Уповноважити Мукачівського міського голову на призначення, 
звільнення директора Комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг Мукачівської міської ради» та укладання контракту. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з бюджету та регламенту. 

 
 
Міський  голова                                                   А. БАЛОГА  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням _____ сесії 
Мукачівської міської 
ради 
8-го скликання 
_________2021 року 
№_____ 

 
ПРИМІРНА ФОРМА КОНТРАКТУ З ДИРЕКТОРОМ  

 КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 
м. Мукачево                                «__» _______ 2021р. 

 
Мукачівська міська рада, в особі Мукачівського міського 

голови________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з одного боку (далі - Засновник) та громадянин 
______________________, (далі - Директор), з іншої сторони, керуючись 
абз.7 ч.2 ст.13 Закону України «Про соціальні послуги», постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 «Деякі питання діяльності 
центру надання соціальних послуг», уклали цей контракт про  наступне: 
гр._________________ призначається на посаду директора Комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг Мукачівської міської ради»  
на строк дії цього контракту. 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Гр.__________________________ призначається на посаду 
директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг 
Мукачівської міської ради» (далі – Центр). 

1.2. За цим контрактом Директор зобов’язується безпосередньо 
здійснювати поточне управління (керівництво) Центром, у тому числі 
забезпечувати ефективну діяльність Центру, раціональне використання і 
збереження матеріальних ресурсів (в тому числі фінансів, закріпленого 
майна), раціональний добір кадрів, на належному рівні організовувати 
надання Центром соціальних послуг, а Засновник зобов’язується створювати 
належні умови для матеріального забезпечення і організації роботи Центру. 

1.3. Директор є повноважним представником Центру під час реалізації 
повноважень, функцій, виконання обов’язків, передбачених законами, 
іншими нормативно-правовими актами і положенням Центру. 

1.4. Директор підзвітний і підконтрольний Засновнику та 
Мукачівському міському голові та підпорядковується управлінню 
соціального захисту населення Мукачівської міської ради (далі – 
Управління), у межах, установлених законодавством, положенням про Центр 
та цим контрактом. 



1.5. Директор у своїй роботі керується Конституцією України, Законом 
України «Про соціальні послуги», Законом України «Про соціальну роботу з 
сім`ями, дітьми та молоддю», актами Президента України та Кабінету 
Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-
правовими актами з питань надання соціальних послуг, рішеннями 
Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 
міського голови, наказами Управління, положенням про Центр та цим 
контрактом. 

1.6. За цим контрактом Директор зобов’язується здійснювати 
керівництво Центром, забезпечувати ефективне використання і зберігання 
майна, закріпленого за ним на праві оперативного користування, а Засновник 
зобов’язується створювати необхідні умови для методичного забезпечення та 
організації праці Директора. 

1.7. Цей Контракт, як особлива форма трудового договору, 
спрямований на забезпечення умов для проявлення ініціативності та 
самостійності Директора, враховуючи його індивідуальні здібності й 
професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін контракту, 
правову і соціальну захищеність Директора. 

1.8. Контракт є підставою для видання розпорядження про призначення 
Директора на посаду з дня, встановленого за угодою сторін у контракті. 

1.9. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних 
причин, обов’язки Директора виконує заступник директора або особа, 
призначена розпорядженням Мукачівського міського голови, яка в повному 
обсязі виконує функції та обов’язки Директора. 

  
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Директор здійснює поточне (оперативне) керівництво Центром, 
організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, 
забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, положенням 
про Центр і цим контрактом. 

2.2. Директор установи зобов’язується:  
1) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для 

підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із 
затвердженим в установленому порядку штатним розписом; 

2) своєчасно подавати в установленому порядку Управлінню 
квартальну, річну фінансову та іншу звітність установи; 

3) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за 
установою майна з метою належного виконання установи покладених на 
нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників 
установи; 

4) забезпечувати дотримання в установі вимог законодавства про 
охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 
створення належних умов праці; 

5) забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання 
бюджетних коштів, що передбачені для утримання установи; 



6) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати 
заробітної плати працівникам відповідно до чинного законодавства; 

 7) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених 
законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів; 

8) забезпечувати виконання планових показників діяльності установи; 
9) погоджувати з керівником Управління свої відпустки, закордонні 

відрядження та відрядження в межах України та повідомляти Управління, а 
також невідкладно інформувати Управління про свою тимчасову втрату 
працездатності; 

10) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення 
колективного договору в порядку, визначеному Законом України «Про 
колективні договори і угоди», виконання його вимог; 

11) укладати трудові договори з працівниками установи відповідно до 
норм чинного законодавства; 

12) забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих 
законодавством про охорону праці; 

13) затверджувати положення у разі створення про структурні 
підрозділи Центру за погодженням з Управлінням; 

14) затверджувати за погодженням з Управлінням порядок 
надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти 
та дарунки; 

15) забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього 
трудового розпорядку; 

16) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і 
розпорядчі акти Мукачівської міської ради, Виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради, Мукачівського міського голови та Управління 
соціального захисту населення Мукачівської міської ради, видані відповідно 
до законодавства; 

17) затверджувати посадові інструкції працівників установи; 
18) невідкладно інформувати Управління про участь установи у 

судових процесах. 
2.3. Директор має право: 
1) діяти від імені установи, представляти його інтереси в 

підприємствах,  установах та організаціях всіх форм власності, та в 
правоохоронних органах; 

2) укладати від імені установи правочини відповідно до законодавства; 
3) відкривати рахунки в органах Казначейства; 
4) розпоряджатися коштами установи в межах обсягів та у порядку, 

визначеному законодавством; 
5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників 

дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства; 
6) видавати у межах своєї компетенції накази, обов’язкові для всіх 

підрозділів у разі їх утворення та працівників установи; 



7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до 
законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим 
штатним розписом; 

8) представляти інтереси установи у судових органах відповідно до 
законодавства; 

9) отримувати в установленому порядку від органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну 
для виконання покладених на нього завдань; 

10) вирішувати інші питання, визначені законодавством. 
2.4. Засновник має право: 
1) вимагати від Директора подання дострокового звіту про його 

діяльність з управління установи, розпорядження закріпленим за установою 
майном та виконання цього контракту; 

2) здійснювати через Управління контроль за діяльністю установи, 
ефективністю використання бюджетних коштів і збереженням закріпленого 
за установою майна;  

3) Засновник здійснює контроль за виконанням Директором своїх 
обов’язків, зазначених у пункті 2.2 цього контракту. 

2.5. Засновник в особі Мукачівського міського голови має право: 
1) за порушення трудової дисципліни застосувати до Директора 

дисциплінарні стягнення;  
2) звільняти Директора з посади у разі закінчення строку дії цього 

контракту, достроково за заявою Директора, а також у випадку порушення 
Директором вимог законодавства та умов цього контракту; 

2.6. Засновник зобов’язується: 
1) сприяти створенню умов для функціонування установи; 
2) забезпечувати установу матеріально-технічними та фінансовими 

ресурсами для його функціонування; 
2.7. Управління: 
1) погоджує (за поданням Директора) призначення на посаду та 

звільнення з посади заступника Директора, бухгалтера установи; 
2) погоджує Директору відпустку, закордонні відрядження та 

відрядження в межах України; 
2.8. Не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну дії контракту, 

Директор подає Засновнику та Управлінню звіт, за період перебування на 
посаді директора про фінансово-господарську діяльність установи. 
  

3. РОБОЧИЙ ТА ПОЗАРОБОЧИЙ ЧАС 
  

3.1. Директор виконує Правила внутрішнього трудового розпорядку, 
встановлені в Центрі. 

3.2. Директору надається щорічна оплачувана відпустка та додаткова 
відпустка, визначена чинним законодавством. Оплата відпустки провадиться 
в порядку, встановленому чинним законодавством. 



3.3. Директор погоджує час і порядок використання щорічної та 
додаткової відпусток з Управлінням. Рішення про відпустку Директора 
оформляється розпорядженням Мукачівського міського голови. 
 

4. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

  
4.1. Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток 

Директора визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж 
передбачено законодавством. 

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Директору 
нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з 
установлених: 

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом 
Єдиної тарифної сітки; 

премії, розмір якої встановлюється відповідно до положення про 
преміювання за погодженням з органом управління; 

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання 
основної щорічної відпустки; 

4.2. Розмір оплати праці Директора може бути переглянутий у 
відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету 
Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства 
України. 

4.3. Преміювання Директора, надання йому матеріальної допомоги 
здійснюється за розпорядженням Мукачівського міського голови за 
поданням Управління у разі відсутності заборгованості із заробітної плати 
працівникам установи, за спожиті комунальні послуги та з платежів до 
державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці. 

Премія нараховується за фактично відпрацьований час у звітному 
періоді. За час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання тощо 
премія не нараховується. 

4.4. Премія нараховуються  при дотриманні основних умов 
преміювання: 

наявність економії фонду оплати праці; 
своєчасне та якісне виконання умов контракту; 
своєчасне затвердження в установленому порядку фінансових 

документів; 
ефективне використання майна, наданого Засновником для здійснення 

діяльності; 
відсутність простроченої заборгованості із виплати заробітної плати;  
недопущення нещасних випадків з вини установи; 
відсутність порушень за результатами перевірок фінансово – 

господарської діяльності; 
відсутність дисциплінарного стягнення та порушень трудової 

дисципліни за звітний період; 



відсутність повторних обґрунтованих скарг щодо якості надання 
соціальних послуг. 

4.5. У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір премії  
зменшується або премія не виплачуються. 

 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

  
5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, 

передбачених контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з вимогами 
законодавства України та цим контрактом. 

5.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому 
чинним законодавством України. 

 
6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ 

ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ 
  

6.1. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться шляхом 
підписання додаткових угод. 

6.2. Дія цього контракту припиняється (розривається): 
- за угодою сторін; 
- за ініціативою Засновника чи Директора, у випадках, визначених 

законодавством; 
- при переведенні Директора Центру за його згодою, в інший заклад, 

установу, організацію або перехід на роботу на виборну посаду; 
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. 
6.3. Додаткові підстави для припинення (розірвання) контракту: 
- у випадку систематичного невиконання Директором без поважних 

причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом; 
- у випадку одноразового грубого порушення Директором 

законодавства, обов’язків, передбачених контрактом, у результаті чого 
виникли значні негативні наслідки для  Центру (понесені значні збитки); 

- у разі неодноразового звернення трудового колективу Центру до 
Засновника стосовно порушень Директором своїх обов’язків; 

- у разі невиконання установою зобов’язань перед бюджетом та 
Пенсійним фондом України щодо сплати податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів, а також зобов’язань щодо виплати заробітної плати 
працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із 
заробітної плати з вини Директора; 

- у разі неподання або несвоєчасного подання Засновнику та 
Управлінню на затвердження кошторису, плану асигнувань загального фонду 
бюджету та штатного розпису установи; 

- за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною 
праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони 
праці; 



- у разі допущення збільшення обсягу простроченої кредиторської 
заборгованості з вини Директора; 

- у разі неподання Засновнику та Управлінню квартальної та річної 
фінансової звітності; 

- у разі недотримання вимог фінансового та бюджетного законодавства, 
а також дій (бездіяльності) Директора, що призвели до невиконання в 
установлені строки законних вимог органів державного фінансового 
контролю; 

- з інших підстав.  
6.4. Директор може за своєю ініціативою розірвати контракт до 

закінчення строку його дії: 
- у випадку систематичного невиконання Засновником своїх обов’язків 

за контрактом чи прийняття ним розпоряджень, що обмежують чи 
порушують компетенцію та права Директора; 

- у випадку його хвороби чи інвалідності, які перешкоджають 
виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.  

6.5. Управлінням, не менше ніж за два місяці до закінчення дії 
контракту, укладеного з Директором, приймається рішення про проведення 
конкурсу. 

6.6. У разі розірвання Контракту з ініціативи Директора Центру чи 
Засновника, Директор Центру повинен передати керівництво справами особі, 
визначеній Органом управління, згідно акту приймання-передачі справ, 
майна та документів Центру та подати його на розгляд Органу управління. 

 
7. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ 

  
7.1. Цей контракт укладений на ____ роки і діє з «__» ______ 2021 року 

до «___» ________ 202__ року. 
7.2. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у 

кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу. 
7.3. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за угодою 

сторін у письмовій формі, про що складається відповідний документ у двох 
примірниках, які стають невід’ємною частиною контракту та мають однакову 
юридичну силу. 
  

8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ 
  

Відомості про Засновника:  
Мукачівська міська рада 
Адреса: 89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Духновича 
Олександра, 2 
Мукачівський міський голова: ________________________________________ 
 
Відомості про Директора Комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг Мукачівської міської ради»: 



Місце проживання (реєстрації):_______________________________________ 
Номер та серія паспорту, коли та ким виданий : _________________________ 
__________________________________________________________________ 
Телефон:_______________________________________________________ 
 
 
Мукачівський міський голова 
 
_______________________ 
м.п. 

 
ДИРЕКТОР 
 
_______________________ 
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