
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА СЕСІЯ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про  внесення  змін  до  Контракту  з  директором  КНП  «Центральна
амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с.  Нижня Сироватка»
Нижньосироватської сільської ради від 20.01.2017 р. 

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  19.05.1999  р.
№ 859 «Про умови і розмір оплати праці керівників підприємств, заснованих на
державній,  комунальній  власності,  та  об’єднань  державних  підприємств»  зі
змінами,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  15  грудня  2021  року
№   1334  «Про  внесення  змін  до  постанов  Кабінету  Міністрів  України  від
19.05.1999 № 859 та від 25.04.2018 р. № 410», керуючись ст. 26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Нижньосироватська  сільська  рада,
вирішила:

1.  Внести  зміни  до  Контракту,  укладеного  між  Нижньосироватською
сільською радою, в особі сільського голови Суспіцина Вячеслава Юрійовича та
директором  Комунального  некомерційного  підприємства  «Центральна
амбулаторія  загальної  практики-сімейної  медицини  с.  Нижня  Сироватка»
Нижньосироватської сільської ради Бойчином Володимиром Михайловичем,  від
20 січня 2017 року, шляхом укладення додаткової угоди (додаток 1).

2. Уповноважити сільського голову – Суспіцина Вячеслава Юрійовича, на
підписання  додаткової  угоди  з  директором  комунального  некомерційного
підприємства «Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с.
Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської                                       ради –
Бойчином Володимиром Михайловичем.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
Нижньосироватської  сільської  ради з  питань освіти,  культури,  фізкультури та
спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Сільський голова                                             Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток 1
до  рішення  8   сесії  8  скликання  Нижньосироватської
сільської  ради  «Про  внесення  змін  до  Контракту  з
директором  КНП  «Центральна  амбулаторія  загальної
практики-сімейної  медицини  с.  Нижня  Сироватка»
Нижньосироватської  сільської  ради  від  20.01.2017р.»  від
23.12.2021 р.

ДОДАТКОВА УГОДА № 5
до контракту від 20 січня 2017 року 

з директором комунального некомерційного підприємства «Центральна
амбулаторія загальної практики-сімейної медицини                      с. Нижня

Сироватка» Нижньосироватської сільської ради

с. Нижня Сироватка                                                          23.12.2021 р.

Нижньосироватська  сільська  рада,  в  особі  сільського  голови  Суспіцина
Вячеслава  Юрійовича,  який  діє  на  підставі  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» (далі – Орган управління майном), з однієї сторони, та
директор Бойчин Володимир Михайлович (далі - Керівник), з іншої сторони, уклали
цю додаткову угоду до Контракту від 20 січня 2017 року, про таке:

Внести зміни до Контракту, укладеного між Нижньосироватською сільською
радою, в особі сільського голови Суспіцина Вячеслава Юрійовича та директором
Комунального  некомерційного  підприємства  «Центральна  амбулаторія  загальної
практики-сімейної медицини с.  Нижня Сироватка» Нижньосироватської  сільської
ради Бойчином Володимиром Михайловичем,  від 20 січня 2017 року, а саме:

1. Внести зміни до розділу ІІІ «Умови матеріального забезпечення Керівника»:
1.1. п. 14, п. 15, п. 16 розділу викласти в новій редакції, а саме:
«14.  За  виконання  обов’язків,  передбачених  цим  Контрактом,  Керівнику

нараховується  заробітна  плата  в  межах  фонду  оплати  праці  виходячи  з
установленого посадового окладу в розмірі 20 тис. грн.

Розмір  премії  встановлюється  відповідно  до Положення про преміювання в
розмірі 40% за погодженням з Органом управління майном.

Керівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 (тридцять)
календарних днів. Оплата відпустки проводиться виходячи з середнього заробітку,
обчисленого  в  порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів  України.  У  разі
відпустки  йому  надається  матеріальна  допомога  на  оздоровлення  в  розмірі
посадового окладу.

Керівник визначає час та порядок використання своєї щорічної відпустки (час
початку  та  завершення,  поділу  її  на  частини і  т.д.)  за  погодженням з  Органом
управління майном».

«15.  Преміювання Керівника здійснюється за  рішенням Органу управління
майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу,
за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного та місцевих бюджетів в
межах затвердженого фонду оплати праці».



«16. У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених Контрактом, погіршення
якості  роботи  підприємства  премія  скасовується  або  зменшується  її  розмір  за
рішенням Органу управління майном».

2. Інші умови Контракту залишаються незмінними.
Дана додаткова угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами.
Додаткова угода  складена у двох примірниках, кожний з яких має однакову

юридичну силу і є невід’ємною частиною контракту.

Орган управління майном                Керівник

___________Вячеслав СУСПІЦИН             ___________Володимир БОЙЧИН

Секретар сільської ради                                         Ольга КЛИМЕНКО


