
ПРОЕКТ 

Рішення Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

 

 

від 22.04.2020                              м. Бурштин                                                  № 2036 

 

Про внесеннязмін до 

контракту з директором комунального 

некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міськалікарня» 

Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

 

      Розглянувши лист директора комунальногонекомерційногопідприємства 

«Бурштинськацентральна міськалікарня» Бурштинськоїміської ради Івано-

Франківськоїобласті від 14.04.2020 №104, відповідно Закону України «Про оплату 

праці»,Постанови Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці 

керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань 

державних підприємств» від 19.05.1999 № 859, враховуючи рекомендації  постійних 

комісій міської ради,  керуючись ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

вирішила: 
1. Внести зміни до контракту з директором комунальногонекомерційногопідприємства 

«Бурштинська центральна міськалікарня» Бурштинськоїміської ради Івано-

ФранківськоїобластіВасиликомВолодимиромЄвстахійовичем, шляхом 

підписаннядодаткової угоди (додається), яка є невід’ємноючастиною контракту. 

2. Доручити міському головіпідписатидодаткову угоду, вказану у пункті 1 

даногорішення. 

3. Контроль за виконаннямрішенняпокласти на заступника міського голови Н. 

Кицелу, голову постійноїкомісіїзпитань бюджету та економічногорозвитку В.Рика. 

 

 

 

Міський голова                                                                Роксолана Джура 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток до проекту рішення 

від _________ 2020 року № ___ 

 

 

  

ДОДАТКОВАУГОДА №1 

 

до контракту з директором комунальногонекомерційногопідприємства «Бурштинська 

центральна міськалікарня» Бурштинськоїміської ради Івано-Франківськоїобласті 

від 01.04.2020 року 

 

м.Бурштин                                           «___»_________2020 року 

 

      Бурштинська міська рада Івано – Франківської області в особі міського голови Джури 

Роксолани Олександрівни, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з однієї сторони, та громадянин Василик Володимир 

Євстахійович (далі – Керівник), з другої сторони, який призначений на посаду директора 

комунальногонекомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на термін з  01.04.2020 року до 

31.03.2023 року, на виконання рішення Бурштинськоїміської ради Івано-

Франківськоїобласті від «__» _________ 2020 року № ____ «Про внесеннязмін до 

контракту з директором комунального некомерційного підприємства«Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», уклали 

дану додаткову угоду (далі – Додаткова угода) про внесення змін до контракту з 

директором комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міськалікарня» Бурштинськоїміської ради Івано-Франківської області від 01.04.2020 року 

(далі - Контракт), про наступне: 

 

1. Змінитиабзац другий пункту 15 Контракту, виклавшийого у наступнійредакції: 

 

"За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівнику нараховується 

заробітна плата в межах фонду оплати праці, згідно постанови Кабінету Міністрів України 

№859 від 19 травня 1999 року (зі змінами), виходячи з установлених: 

- посадового окладу, що встановлюється залежно від середньооблікової чисельності 

працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або 

чистого доходу від реалізації товарів (послуг), за даними останньої річної фінансової 

звітності, в кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної 

професії (згідно колективного договору підприємства  працівником основної професії 

визнано – молодшу медичну сестру з посадовим окладом 2480 грн. 00 коп.) у кратності 

«6-7» (додаток до постанови Кабінету Міністрів України №859 від 19 травня 1999 року із 

наступними змінами)і фактично відпрацьованого часу; 

- премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. 

Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням 

з органом управління майном. 

 

2. Додаткова угода укладена у двохпримірниках, по одному для кожноїізсторін, 

якімаютьоднаковуюридичну силу і є невід’ємноючастиною Контракту. 

 

3. Дана Додаткова угода набираєчинності з моменту їїпідписання Сторонами і діє до 

закінченнятермінудії Контракту. 

 



 

Реквізити сторін 

 

Директор Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна 

міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради  

Івано – Франківської області 

77111, вул. Шухевича,18, 

м.Бурштин, Івано – Франківська область 

Бурштинська міська рада  

Івано – Франківської області (Засновник) 

77111, вул.Січових Стрільців, 4, 

м.Бурштин, Івано – Франківської області 

міський голова 

Джура Роксолана Олександрівна 

Василик ВолодимирЄвстахійович 

 

Керівник  Міський голова 

  

___________________ 

(підпис) 

_________________ 

(підпис) 

 


