
ПРОЕКТ 

рішення Бурштинської міської ради                                      

 

 

від 10.02.2022 м.Бурштин                                                   №4060 

 

Про внесення змін  до контракту  з директором 

комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня»  
Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 
 

 

Відповідно до Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів 
України №859 від 19 травня 1999 року «Про умови і розміри оплати праці керівників 
підприємств, заснованих на державній , комунальній власності, та об`єднань державних 
підприємств»( із змінами), враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, 
керуючись cт.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 
рада  
                                                        вирішила: 

1.Внести зміни  до контракту з директором комунального некомерційного 
підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області Василиком Володимиром Євстахійовичем, шляхом підписання 
додаткової угоди (додається), яка є невід`ємною частиною контракту. 

 

2.Доручити міському голові підписати додаткову угоду, вказану у пункті 1. даного 
рішення. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань дільності виконавчих органів ради Володимира Чуйка, голову постійної комісії з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину. 
 

 

Міський голова                                                                                     Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

 

Начальник відділу кадрової роботи                                        _______     І.Фітак 

та військового обліку 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів                                                                    ________ В.Чуйко 

 

Юридичний  відділ                                                                   __________М.Михайлишин 

 

Загальний відділ ___________М.Яцик 

 

Секретар ради                                                                            __________ Р.Іванюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Додаток 

                                                                       до рішення міської ради  

 від_________2022 р.№______ 

 

ДОДАТКОВА УГОДА №2 

до контракту з директором комунального некомерційного підприємства 
«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради 

 Івано-Франківської області укладеного 01.04.2020 р. 

м.Бурштин                                                                                              «___»_________2022 р. 

 

Бурштиська  міська рада Івано-Франківської  області  в особі міського голови 
Андрієшина Василя Михайловича, який діє на піставі 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 
комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 
Бурштиської  міської ради Івано-Франківської  області  на термін  з 01.04.2020 року до 
31.03.2023 року, на виконання  рішення Бурштинської міської ради Івано-Франківської  
області   від ______№_________ «Про внесення змін до контракту з директором 
комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 
Бурштиської  міської ради Івано-Франківської  області», уклали дану додаткову угоду 
(далі-Додаткова угода) про внесення змін  до контракту з директором комунального 
некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштиської  
міської ради Івано-Франківської  області» від __________2022 року (далі-Контракт), про 
наступне: 

1.Змінити абзац другий  пункту 15. Контракту, виклавши його у наступній редакції: 

«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 в розмірі __________гривень і фактичного 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.Доаткова угода укладена  у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які 
мають одинакову юридичну силу  і є невід`ємною частиною Контракту. 

3.Дана додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє 
до закінчення терміну дії Контракту. 

 

 

 



Реквізити сторін 

Директор комунального некомерційного                 Бурштиська  міська рада 

 підприємства «Бурштинська центральна      Івано-Франківської  області(Засновник) 

 міська лікарня» Бурштиська  міська рада 77111,вул.С.Стрільців,4, 

 Івано-Франківської  області м.Бурштин, Івано-Франківська область 

77111,вул.Шухевича ,18, Міський голова 

м.Бурштин, Івано-Франківська область Андрієшин Василь Михайлович 

Василик Володимир Євстахійович 

 

Керівник Міський голова 

 

___________________ ___________________ 

            (підпис)          (підпис) 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                               Роман ІВАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про внесення змін  до контракту  з директором комунального 
некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області від 10.02.2022 р.№____ 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Постанова Кабінету Міністрів України №859 від 19 травня 1999 року «Про умови і 
розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній , комунальній 
власності, та об`єднань державних підприємств» (із змінами) у зв`язку із змінами  умов 
оплати праці директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 
центральна міська лікарня»  та укладанням додаткової угоди до контракту  з директором 
комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області виникла необхідність в підготовці 
даного проекту рішення.   

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

Метою прийняття рішення є визначення розміру посадового окладу директора 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 
,що  забезпечує співвідношення між середньою заробітною  платою медичних працівників  
та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медичних працівників  
підприємства більш як на 60 відсотків.  

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

3.1. Закон України «Про оплату праці».  
3.2. Постанова Кабінету Міністрів України №859 від 19 травня 1999 року «Про 

умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, 
комунальній власності, та об`єднань державних підприємств»( із змінами). 

3.3. Ст.cт.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.  

 Прийняття рішення «Про внесення змін  до контракту  з директором комунального 
некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 
міської ради Івано-Франківської області» забезпечить співвідношення посадового окладу 
керівника до середньої заробітної плати медичних працівників. 

Автор проекту: начальник відділу кадрової роботи та військового обліку Ірина Фітак. 

Співавтор проекту:  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Володимир Чуйко. 

Доповідач:   заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Володимир 
Чуйко. 

Начальник відділу кадрової роботи 

та військового обліку                             Ірина ФІТАК 

 

Заступник міського голови з питань 

 діяльності виконавчих органів                                                              Володимир ЧУЙКО 



 

 


	3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань дільності виконавчих органів ради Володимира Чуйка, голову постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжна...

