
Додаток 5

до оголошення

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiд 21 серпня 2019 р. ЛЪ 792

ТИПОВА ФОРМА
контракту з керiвником державного, комунального

закладу охорони здоров'я, що дi€ в органiзачiЙно-правовiЙ
формi державноi або комунальноi установи

(наitмеuування населеного пункту)
20 р,

(найменування посади, прiзвище, iм'я та по батькЬвi керiвника органу або державного секретаря
MiHicTepcTBa, ло сфери управлiння якого належить (в управлiннi якого перебувае)

заклад, або найменування обласноi, районноi ради чи прiзвище, iм'я
та ло батьковi сiльського, селишного, мiського голови)

якии дlе на пlдстав1
маЙном),
з однlеl стороIIи,

(лалi - орган управлiння

громадянин

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

(далi - керiвник), з iншоi сторони (лалi - сторони), уклали цей контракт про
нижченаведене:

призначаеться

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

на посаду

(найменування посали i заклалу охорони здоров'я)

на crpoK дii цього контракту.

загальнi положення

1, L{ей контракт р9гулюе трудовi вiдносини, пов'язанi з виконанням керiвником
державного, комунального закладу охорони здоров'я, що дiс в органiзацiйно-правовiй
формi державноi або комунальноi установи (лалi - заклал), cBoik обов'язкiв, визначас
права, вiдповiдальнiсть cTopiH, умови матерiального забезпечення i органiзацii працi
керiвника, умови розiрвання договору, в тому числi дострокового, строк дii договору та с
особливою формою трудового договору.

]. За цим контрактом керiвник зобов'язусться безпосерелньо i через алмiнiстрацiю
закладу здiйснювати поточне управлiння (керiвництво) закладом з метою забезпечення
вItконання Його статутtrих завдань, надання належноТ. якiсllоТ та квалiфiкованоi медичноТ
доllомоги, ефективноi дiяльностi закладу, рацiонального використання i збереrкення
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закрlпленого за закладом майна, а орган управлiння майном зобов'язуеться створювати
н!lлежнi умови для матерiального забезпечення i органiзацii працi керiвника.

3. Керiвник с повноважним представником закладу пiд час реалiзацii повноважень,
функuiй, виконання обов'язкiв закладу, передбачених законами, iншими нормативно-
правовими актами icTaTyToM закладу. Керiвник дiе вiд iMeHi закладу без довiреностi.

4. Керiвник пiдзвiтний органу управлiння майном у межах, встановлених
законодавством, статутом закладу та цим контрактом.

Права та обов'язки cTopiH

5. Керiвник здiйснюе поточне (оперативне) керiвництво закладом, органiзовуе його
господарську, соцiально-побутову та iншу лiяльнiсть, забезпечус виконання закладом
завдань. перелбачених законодавством. статутом закладу i цим контрактом.

6. Керiвник закладу зобов'язуеться :

1) оргапiзовувати роботу закладу щодо виконання завдань та мети бюджетних
програм, за якими фiнансуеться заклад, вiдповiдно до статуту;

2) забезпечувати рацiональний лобiр кадрiв, створювати умови для пiдвищення
фахового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв згiдно iз затвердженим в установлсному
порядку штатним розписом;

3) подавати в установленому порядку органовi управлiння майном квартальну, рiчну
фiнансову та iншу звiтнiсть закладу;

4) забезпечувати ефективне використання i збереженrrя закрiпленого за закладом
майна з метою належного виконання закладом покладених на нього завдань, задоволення
соцiально-побутових потреб працiвникiв закладу:

5) вrкивати заходiв до ефективного використання за призначенням, збереження та
вiдновлення закрiплених за закладом на правi оперативного управлiння основних засобiв;

6) забезпечуват}t дотримаFIня у закладi вимог законодавства про охорону tlpaui.
сан iтарно-гiгiсн iчних та протипожежних норм i правил. створення налеrl(них умов прачi:

7) забезпечити нале)I<ну органiзацiю дотримання прав пацiента пiд час надання
закладом медичноi допомоги та здiйснення медичного обслуговування населення, в тому
числi права на лiкарську таемницю;

8) забезпечувати рацiональне та ефективне цiльове використання бюджетних коштiв,
що передбаченi для утримання закладу та надання безоплатноi медичноi допомоги;

9) забезпечувати належне виконання закладом вимог законодавства у сферi
публiчних закупiвель;

l0) вживати заходiв до свосчасноТ та в повному обсязi виплати заробiтно'i плати не
рiдше rriж два рази на мiсяць через промiжок часу, що не перевищус 16 календарних днiв,
та не пiзнiше нiяt протягом семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюеться
виплата, та недопущення утворення заборгованостi з Hei;

11) забезпечувати своечасну та в повному обсязi сплату передбачених
законодавством податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв;

12) забезпечувати виконання планових показникiв дiяльностi закладу;

13) призначати на посаду та звiльняти з посади своiх заступникiв (медичного
лиректора), головI{ого бухгалтера закладу, керiвника юридичноi служби (юрисконсульта),
керiвника }тIовноваженого пiдроздiлу (уповновахеноi особи) з питань запобiгання та

lз



виявлення корупцii закладу за погодженням з органом управлiння майном з дотриманням
вимог законодавства;

14) подавати на затверджоння органовi управлiння майном кошторис, план
асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис та структуру закладу;

15) погодхtувати з органом управлiння майном cBoi вiдпустки, закордоннi
вiдрядrкення та вiдрядх<ення в межах Украihи, а також невiдкладно iнформувати орган
управлiння майном про свою тимчасову втрату працездатностi;

l6) затверлжувати за погодженням з органом управлiння майном розподiл обов'язкiв
мiж своiми заступниками;

l7) забезпечувати проведеIIня колективI]их переговорiв, укладення колективного
договору в порядку, визначеному Законом Украiни "Про колективнi договори iугоди",
виконання його вимог;

18) укладати труловi договори з працiвпиками закладу, керуючись законодавством
про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом закладу,
генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

19) вживати заходiв до створення у кожному структурному пiдроздiлi i на кожному
робочому мiсцi умов працi вiдповiдно до вимог нормати вно-правових aKTiB i нормативних
документiв, а також забезпечувати додерх(ання прав працiвникiв, гарантованих
законодавством про охорону працi;

20) укладати договори оренди, комерuiйноi концесii, спiльноi дiяльностi, купiвлi-
продая(у, кредитнi договори, а також договори пiдряду на суму в межах обмеrкень,
встановлених статутом закладу, а у разi перевищення цiеi суми - з письмовоТ згоди органу
управлiння майном;

21) дотримуватися граничних сум витрат на придбання легкових автомобiлiв,
меблiв, iншого обладнання та устатковання, комп'ютерiв, придбання i утримання
мобiльних телефонiв, затверджених Кабiнетом MiHicTpiB Укра'lни;

22) вiдшкодовувати збитки, завданi закладу з його вини, згiдно iз законодавством;

23) затверлжувати наказами закладу положення про cTpyKTypHi пiдроздiли закладу,
iншi полохсення та порядки, що MaIoTb системний характер, зокрема:

поло)кення про щомiсячне або щоквартмьне премiювання прачiвниt<iв за
пiдсумками роботи закладу;

порядок надходження i використання коштiв, отриманих як благодiйнi внески,
граIrти та дарунки;

порядок приймання, зберiгання, вiдпуску та облiку лiкарських засобiв та медичних
виробiв;

24) забезпечувати дотримання прачiвниками правил внутрiшнього трудового
розпорядку;

25; свосчасно i в повному обсязi виконувати нормати вно-п paBoBi i розпорядчi акти
органу управлiння майном, виданi вiдповiдно до законодавства;

26) затверджувати посадовi та робочi iнструкцii працiвникiв закладу;

27) невiдкладно iнформувати орган управлiння майном про участь закладу у судових
процесах з фiнансових та майнових питань;

28) розглядати пропозицii спостереrкноi ради закладу, що надаються в межах ii
ловнова)l(ень. та вживати заходiв для усуlIення виявлених порушень i пiлвишення рiвIlя
забезпечення безпеки пацiентiв у закладi;
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29) забезпечувати з урахуванням вимог законодавства, зокрема щодо iнформацii з
обмехtеним доступом, доступ членiв спостережноi ради закладу до iнформачii та
матерiалiв, необхiдних для розгляду питань, що наJIежать до ii компетенцii, протягом
п'яти робочих днiв з дати надсилання письмового запиту голови спостережноi ради
закладу на iм'я керiвника закладу;

30) виконувати iншi завдання та обов'язки, встановленi единими квмiфiкацiйними
вимогами, що встановлюються МОЗ та законодавством.

7. У разi невиконання обов'язкiв, визначених пунктом б цього контракту, керiвник
подае органовi управлiння майном письмове пояснення причини.

8. Керiвник мас право:

1) дiяти вiд iMeнi закладу, представляти його iнтереси у вiдносинах iз
пiдприемствами, установаI4и, органiзацiями буль-якоi форми власностi, фiзичними
особами, iншими третiми особами та у судових органах, органах державноi влади та
органах мiсцевого самоврядування;

2) укладати вiд iMeHi закладу правочини вiдповiдно до законодавства та в межах
обмежень, встановлених статутом закладу;

З) вiдкривати рахунки в органах Казначейства, а у випадках, визначених
законодавством, - у банках;

4) розпоряджатися коштами закладу в межах обсягiв та у порядку, визначеному
законодавством;

5) застосовувати заходи заохочення та накладати на праuiвникiв дисциплiнарнi
стягнення вiдповiдно до законодавства;

6) видавати у межах cBoix повноважень накази та розпорядження, обов'язковi для
Bcix пiдрозлiлiв та прачiвникiв закладу:

7) визначати розмiр заробiтноi плати працiвникiв вiдповiдно до законодавства у
межах бюджетних асигнувань згiдно iз затвердя(еним штатIiим розписом та колективним
договором;

8) вирiшувати iншi питання, що згiдно iз законодавством, актами органу управлiння
майном, статутом закладу i цим контрактом належать до компетенцii керiвника.

9. Орган управлiння майном мае право:

1) вимагати вiд керiвника подання дострокового звiту про його дiяльнiсть з

управлiння закладом, розпорядження закрiпленим за закладом майном та виконання цього
контракту;

2) звiльняти керiвника з посади у разi закiнчення строку дi'i цього контракту,
достроково за iнiцiативою керiвника. а також у разi порушення керiвником вимог
законодавства та умов цього контракту;

3) здiйснювати контроль за дiяльнiстю закладу, ефективнiстю використання
бюджетних коштiв i збереженням закрiпленого за закладом майна.

l0. Орган управлiння майном здiйснюс кон,гроль за виl(онанням керiвником своТх
обов'язкiв, зазначеЕих у пунктi б цього контракту.

l 1 , Орган управлiння майном зобов'язуеться:

1) сприяти cTBopeHHIo умов для функцiонування закладу;

2) подавати iнформачiю на запит керiвника у межах cBo'ix повноважень;
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3) забезпечувати заклад матерiально-технiчними та фiнансовими ресурсами для його
функцiонування;

4) сприяти свосчасному пiдвищенцю квалiфiкацii керiвником.

12. Орган управлiння майном:

1) затверлжуе кошторис, план асигнувань загаJIьного фонду бюджету, струкl,уру та
штатний розпис закладу;

2) погоджуС призначення на посаду та звiльнення з посади заступникiв керiвника
(медичного директора), головного бухгалтера закладу, керiвника уповноваженого
пiдроздiлу (уповноваженоi особи) з питань запобiгання та виявлення корупцii закJlаду з
дотриманням вимог законодавства за поданням керiвника; погоджус кандидатуру
претендента на посаду керiвника юридичноi служби (юрисконсульта);

3) погоджус керiвниковi вiдпустку, закордоннi вiдрядження та вiдрядження в межах
Украiни;

4) погоджус розподiл обов'язкiв мiж заступникаlvtи керiвника за поданням керiвника;

5) надас за поданням керiвника письмову згоду на укладення договорiв оренди.
комерцiйноi концесii, спiльноi дiяльностi, купiвлi-продажу, кредитних договорiв, а також
договорiв пiдряду на суму, що перевищус встановленi статутом закладу обмеження, або
вмотивовану вiдмову;

6) у разi вiдсутностi керiвника мас право вирiшуваr,и питання щодо покладення
виконання обов'язкiв керiвника.

l3. КерiвниК подас звiт про виконання цього контракту не пiзнiше нiж за два мiсяцi
до закiнчення строку його дii.

14. Орган управлiння майном може надавати керiвниковi iншi повноваження, якщо
це передбачено актами законодавства. Надання повноважень у такоN{у разi здiйснюсться
шляхом визначення Тх у cTaTyTi закладу.

Умови матерiа-ltьного забезпечення керiвника

l5. Умови оплати працi та тривмiсть ocHoBHoi i додаткових вiдпусток керiвника
визначаються за згодою cTopiH та не можуть бути меншими, нiж передбачено
законодавством,

за виконання обов'язкiв, передбачених цим контрактом, керiвнику нарахоtsус.l.ьOя
заробiтна плата в межах фонду оплати працi виходячи з у(J,fановлених:

посадового окладу, визначеного за вiдповiдним тарифrrим розрядом единоi тарифноi
сiтки;

пiдвищень посадового окладу (за наявнiсть квалiфiкацiйноi категорii, за роботу у
шкiдливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу poKiB, високi досягнення у працi, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступiнь тощо);

премii, розмiр якоi встановлюеться вiдповiдно до положення про премiювання за
погодженням з органом управлiння майном;

допомоги на оздоровлення у розмiрi посадового оклму пiл час надання основноi
щорiчноi вiдпустки;

матерiальноi допомоги у cyMi не бiльш як один посадовий оклад на piK, KpiM
матерiальноi допомоги на поховання.

16



Керiвниковi надаеться щорiчна оплачувана вiдпустка трива,тiстю згiдно iз
законодавством.

16. Премiювання керiвника, встановлення йому надбавок i доплат до посадового
окладу, надання матерiальноi допомоги здiйснюються за рiшенням органу управлiння
майном у разi вiдсутностi заборгованостi iз заробiтноi плати працiвникам .u*ruду, .u
спожитi koMyIrмbHi послуги та з платежiв до державного i мiсцевих бюджетiв у межах
затвердженого фонду оплати праui,

17, У разi неналежного виконання умов цього контракту розмiр надбавок, доплат i
матерiапьнот допомоги зменшусться або вони не виплачуються,

Вiдповiдальнiсть cTopiH. Розв'язання спорiв

18. У разi невикоцання чи ненаJIежного виконання обов'язкiв, передбачених цим
контрактом, сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством та цим контрактом.

19. Спори мiяс сторонами розв'язутоться у визначеному законодавством порядку.
20. ОргаН управлiннЯ майноМ несе вiдповiдмьнiсть та забезпечуе вiдшкодування

Mopa.ltbHoi i MaTepia;rbHoi шкоди, заподiяноi керiвниковi у разi дострокового розiрвання
цього контракту, проведеного з порушенням вимог трудового законодавства, а також на
пiдставi, не передбаченiй законодавством та цим контрактом,

21 , Керiвник несе вiдповiдальнiсть за:

1) ненмежну органiзацiю бу<галтерського облiку з визначенням облiковоi полiтики
та збереження оброблених докраентiв, регiстрiв бу<галтерського облiку i звiтностi згiдно
iз законодавством;

2) недотримання вимог законодавства про працю та охорону працi у закладi;
3) невиконання статутних завдань закладу i умов цього контракту з вини керiвника,

Внесення змiн i доповнень до контракту
та припинення його дii

22. Внесення змiн та доповнень до цього контракту здiйснюеться шляхом укладення
додаткових договорiв.

23. .Щiя цього контракту припиняеться:

l) iз закiнченням строку. tta який його укладено;
2) за згодою cTopiH;

3) з iнiцiативи органу управлiння майном до закiнчення строку лii цього контракту увипадках, передбачених отаттями 40 i 41 Кодексу законiв про працю Украihи Ъа цим
контрактом;

4) з iнших пiдстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

24,l-\ей контракт може бути розiрваний, а керiвник звiльнений з посади з iнiцiативи
органу управлiння майном до закiнчення строку лii контракту:

1) у разi систематичного невиконання керiвником без поважних причин }мов таобов'язкiв, визначених цим контрактом;

2) у разi одноразового грубого порушення керiвником вимог законодавства чи
обов'язкiв, передбачених цим контрактом, внаслiдок чого закладу завдано значних
збиткiв;

3) у разi невиконання закладом зобов'язань перед бюджетом та ПенсiйIrим фондомукраiни щодо сплати податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платеяtiв, а також

l7



зобов'язань щодо виплати заробiтноi плати працiвникам чи недотримання графiка
погашення заборгованостi iз заробiтноi плати з вини керiвника;

4) у разi неподання або несвосчасного подання органовi управлiння майном на
затвердження кошторису, плану асигнувань загаJIьного фонду бюджету та штатного
розпису закладу;

5) у разi несплати реструктуризованоi податковоi заборгованостi протягом ,грьох
мiсяцiв з вини керiвника;

6) за поданняМ службовиХ осiб органiв державного пагляду за охороною прачi у разi
систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони працi;

7) у разi допущення збiльшення обсягу простроченоi кредиторськоi заборгованостi з
вини керiвника;

8) у разi неподання органовi управлiння майном квартальноi та рiчноi фiнансовоi
звiтностi;

9) у разi здаваннЯ в оренду майна, закрiпленого за закJIадом, та укладення договорiв
комерцiйноi концесii, спiльноi дiяльностi, купiвлi-продажу, кредитних договорiв, а також
договорiв пiдряду на суму, що перевищу€ встановленi статутом закладу обмъження, без
отримання письмовоi згоди органу управлiння майном;

l0) у разi недотримання вимог фiнансового та бтоджетного законодавства, а також
дiй (бездiяльностi) керiвника, що призвели до невиконання в установленi строки законних
вимог орган iB державного фiнансового контролю:

l1) на вимогУ виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii
(профспiлкового представника) у разi порушення вимог законодавства про працю, про
колективнi договори i угоди, Закону Украiни "Про професiйнi спiлки, ix права ia.apuniii
дiяльностi".

25. У разi дострокового припинення дii цього контракту з незалежних вiд керiвника
причин, зазначених у пунктi З частини першоi cTaTTi 36, пунктах l, 2 i б частини перulоi
cTaTTi 40 Кодексу законiв прО прачю Украiни, встановлюються додатковi гарантii,
компенсацii та виплати, передбаченi законодавством.

26. За два мiсяцi до закiнчення строку дii цього контракту BiH може бути
продовжений за згодою cTopiH не бiльш як один раз на строк вiд трьох до п'яти poKiB.

27. Якщо розiрвання цього контракту проводиться на пiдставах, установл9них у
ньому, аJIе не передбачених законодавством, звiльнення керiвника з посади здiйснюеться
вiдповiдно до пункту 8 частини першоi статгi 36 Кодексу законiв про працю УкраIни.

Строк дii та iIlшi умови ltoIITpaKTy

28. Щей контракт дiс з 20 р.до 2о р. i набирае чинl.tостi
з дня пiдписання сторонам и.

29. Сторони вя{ивають заходiв для дотримання конфiденцiйностi умов цього
контракту, KpiM визначених законом випадкiв. Сторони маюiь право iнформуваr.и про
умови цього контрак,гу cBoix радникiв, довiрених осiб, представникiв.

30. УмовИ цього контракТу можуть бути змiненi за згодою cTopiH шляхом укладення
додаткового договору у письмовiй формi.

Мiсцезнаходжеtrня cTopiH та iншi вiдомостi

3 l. Вiдомостi про заклад:

18



наименvвання

N{iсцезнаходження

З2. Вiдомостi про орган управлiння майном:

найменування

пr iсцезнахолження

прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника

33. Вiдомостi про керiвника:

прiзвище,iм'я та побатьковi

мiсце пролtивання (реестрачii)

нопtер с.ltужбового телефону

HoNlep домашIIьоt,о телефону

серiя. ноiиер паспорта! ким i ко';tи видаttий

34. tJеЙ контракТ укладенО у двох примiрНиках пО одному для Kox<Hoi iз cTopiн, якi
мають однакову юридичну силу.

Вiд органу управлiння майном Керiвник

(пiдпис) (пiдпис)
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