Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
від 08.11.2011р. №1953-01р


КОНТРАКТ

м. Одеса 			                     №                   “___ ” _____________20__р. 


Одеський міський голова, ___________________________, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (далі – Роботодавець), з однієї сторони, та громадянин _________________________ (далі – Керівник), з другої сторони, в подальшому разом поіменовані «Сторони», уклали цей контракт про наступне: _____________________ призначається на посаду директора комунального підприємства «______________________» (далі – Підприємство).

Загальні  положення

1.1. Керівник зобов’язується безпосередньо та через адміністрацію Підприємства здійснювати керівництво Підприємством, забезпечувати його діяльність відповідно до Статуту комунального підприємства, ефективно та раціонально використовувати і зберігати закріплене за Підприємством майно та фінансові ресурси, що є комунальною власністю, а Роботодавець зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення та організації праці Керівника.

Права та обов’язки Сторін

2.1. Керівник здійснює поточне керівництво Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством, Статутом Підприємства та цим контрактом.
Керівник підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Роботодавцю або уповноваженому ним органу.
Керівник несе відповідальність перед Роботодавцем за  збереження та ефективне використання майна Підприємства згідно з чинним законодавством, Статутом Підприємства та умовами цього контракту.
2.2. _________________________________________________________.
2.3. Роботодавець або уповноважений ним орган:
2.3.1. Надає необхідну інформацію на запит Керівника.
2.3.2. Здійснює контроль за дотриманням Керівником Статуту Підприємства, умов цього контракту та приймає відповідні рішення у разі їх порушення.
2.3.3. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є комунальною власністю і закріплене за Підприємством.
2.3.4. Здійснює планування та фінансовий контроль за виробничо-господарською діяльністю Підприємства.
2.3.5. Затверджує фінансовий план та план розвитку Підприємства.
2.4. Керівник має право:
2.4.1. Діяти від імені Підприємства, представляти його у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями.
2.4.2. Укладати господарські та інші угоди відповідно до чинного законодавства, вчиняти інші правочини на суму, що не перевищує                _________ грн, з одним контрагентом протягом календарного року. 
Укладання господарських та інших угод вартістю понад __________ грн погоджується з уповноваженим органом зі здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства.
2.4.3. Видавати доручення. 
2.4.4. Розпоряджатися майном, що належить до основних фондів, та одержувати кредити лише з дозволу власника – Одеської міської ради.
2.4.5. Відкривати рахунки у банках та органах Державного казначейства України. 
2.4.6. Розпоряджатися коштами Підприємства.
2.4.7. У межах своєї компетенції видавати накази, вказівки та інші доручення, обов’язкові для виконання всіма підрозділами і працівниками Підприємства. 
2.4.8. Вживати заходів заохочення до працівників Підприємства і накладати на них дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.
2.4.9. Вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Роботодавцем або уповноваженим ним органом, Статутом Підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.
2.5. На вимогу Роботодавця або уповноваженого ним органу, а також управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради Керівник негайно надає будь-яку необхідну інформацію стосовно діяльності Підприємства.
2.6. Керівник зобов’язується:
2.6.1. Забезпечити виконання показників ефективності використання  комунального майна і прибутку, а також майнового стану підприємства. 
2.6.2. Забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. 
2.6.3. Забезпечити своєчасне й повне внесення платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, та недопущення заборгованості із заробітної плати.
2.6.4. Виконувати розпорядження та накази Роботодавця або уповноваженого ним органу.
2.7. Керівник щокварталу не пізніше 25 числа, наступного за звітним періодом, подає до управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради звіт про результати виконання показників фінансового плану та ефективності використання  комунального майна і прибутку, а також майнового стану підприємства за встановленою формою. У разі невиконання передбачених контрактом показників Керівник подає разом зі звітом пояснення стосовно причин їх невиконання.
2.8. Керівник  укладає трудові договори з працівниками Підприємства відповідно до чинного законодавства.

3. Умови матеріального забезпечення Керівника

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного Підприємством в результаті його господарської діяльності, за наступною схемою:
      	3.1.1. Посадовий оклад у розмірі _____________ грн від фактично відпрацьованого часу.
3.1.2. Премія може нараховуватись щоквартально у розмірі до 100 % до посадового окладу за умови виконання показників, наведених у додатку 1 до цього контракту.
У разі погіршення якості роботи, невиконання умов Контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або скасовується у тому звітному періоді, коли виявлено порушення.
3.1.3. У разі допущення збитковості Підприємства премія Керівнику не нараховується.
3.1.4. Розмір премії Керівнику затверджується щоквартально розпорядженням міського голови.
Проект розпорядження міського голови готується щоквартально управлінням економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради на підставі подання. Подання щодо встановлення розміру премії Керівнику готується уповноваженим органом зі здійснення контролю за діяльністю Підприємства, погоджується з управлінням економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, департаментом фінансів Одеської міської ради та не пізніше 10 числа другого місяця, наступного за звітним кварталом, надається на затвердження заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків.
3.2.	Керівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю             24 календарних дні. Оплата відпустки проводиться виходячи з його середньомісячного заробітку, обчисленого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі надання відпустки Керівнику також надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.
3.3. Інші доплати до посадового окладу можуть виплачуватися  відповідно до діючого законодавства про оплату праці за погодженням з заступником міського голови згідно з розподілом обов'язків.

    4. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та цим контрактом.
4.2. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Внесення змін і доповнень до контракту та припинення його дії

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється  шляхом підписання додаткових угод між Сторонами.
5.2. Дія контракту припиняється:
      	5.2.1. Після закінчення встановленого терміну дії контракту.
      	5.2.2. За згодою Сторін.
      	5.2.3. До закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених чинним законодавством.
5.3.Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Роботодавця або уповноваженого ним органу у разі:
      	5.3.1. Систематичного невиконання або неналежного виконання Керівником трудових обов’язків.
      	5.3.2. Одноразового грубого порушення Керівником трудових обов’язків.
      	5.3.3. Невиконання Керівником зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом стосовно сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а також невиконання зобов’язань щодо своєчасної виплати заробітної плати працівникам.
      	5.3.4. Подання посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці через систематичні порушення вимог чинного законодавства з питань охорони праці.
      	5.3.5. Необґрунтованого допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості більше ніж на 10%.
      	5.3.6. Неефективного використання та збереження комунального майна і коштів. 
      	5.3.7. Систематичного невиконання розпоряджень та наказів Роботодавця або уповноваженого ним органу.
5.3.8. Невиконання одного з показників  фінансового плану, встановлених додатком 2 до цього контракту.
      	5.3.9. Наявності інших підстав, передбачених чинним законодавством.
5.4. Керівник за своєю ініціативою може розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії у разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню трудових обов’язків, визначених контрактом, та з інших поважних причин.

5.5. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути продовжений за згодою сторін або переукладений на новий термін.

6.  Термін  дії  контракту

Цей контракт діє з «____» _________ 20__ року по «____» _______ 20__ року.


7. Місцезнаходження Сторін та інші відомості

Відомості про Підприємство:
Повна назва:  комунальне підприємство «____________________________»
Адреса: 
Розрахунковий рахунок: 
Відомості про Роботодавця:
Одеський міський голова _________________________
Адреса: 65004, Україна, м. Одеса, Думська площа, 1
Відомості про Керівника:
ПІБ_________________________________________________
Домашня адреса: Україна,______________________________
Домашній телефон:
Службовий телефон: 
Паспортні дані:


 	Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної  зі Сторін та мають однакову юридичну силу.


 «Роботодавець»                                                           «Керівник»
Одеський міський голова                                            ПІБ_________________



_________________________                                _________________________                                                        
                 (підпис)                                                                       (підпис)
М.П.                                                                         М.П.
     


Керуюча справами							     Т. Герасименко





Додаток 1
КП _______________



 
 

Показники
План
Факт
Відхилення
Премія



тис.грн
%

Чистий прибуток, тис.грн
0,00
0,00
0,00
-
20%
Податок на прибуток, тис.грн
0,00
0,00
0,00
-
20%
Доля бюджетних коштів, %
0,00
0,00
0,00
-
10%
Дивіденди, тис.грн
0,00
0,00
0,00
-
10%
Витрати, тис.грн
0,00
0,00
0,00
-
20%
Чистий доход, тис.грн
0,00
0,00
0,00
-
20%
Усього
 
 
 
 
100%





Додаток 2
КП _______________



 
 
Показники
План
Факт
Відхилення



тис.грн
%
Чистий прибуток, тис.грн
0,00
0,00
0,00
-
Чистий доход, в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
-
Бюджетні кошти
0,00
0,00
0,00
-
Доход від госпрозрахункової діяльності
0,00
0,00
0,00
-
Витрати, в.т.ч.:
0,00
0,00
0,00
-
Витрати на оплату праці з нарахуваннями
0,00
0,00
0,00
-


