
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXVI сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 20 жовтня  2022 року                       м. Бережани                                        №904 
  

Про  внесення змін до Контракту з директором 

Комунального  некомерційного підприємства 

«Бережанська  центральна міська  лікарня» 

Бережанської міської ради  

 

Враховуючи необхідність приведення у відповідність до вимог чинного 

законодавства України діючий  Контракт із директором Комунального 

некомерційного підприємства «Бережанська  центральна міська лікарня» 

Бережанської міської ради від 03.06.2019 року, керуючись ст.ст.25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до ч.3 ст.21, ч.3 

ст.36 Кодексу законів про працю України , керуючись Постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.12.2021року №1334 «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 року №859 та від 25.04.2018року 

№410», враховуючи рішення сесії Бережанської міської ради №1871 від 

20.10.2020року «Про вхід в склад засновників окремих бюджетних організацій 

(установ, закладів)» прийнятого на підставі рішення сесії Бережанської районної 

ради №631 від 20.10.2020 року, враховуючи             пропозиції постійної комісії з питань 

бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю 

за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 

діяльності, захисту прав споживачів та туризму, сесія Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до Контракту із директором Комунального некомерційного 

підприємства «Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської 

ради від 03.06.2019 року, укладеного Бережанською районною радою в частині 

зміни сторони роботодавця із «Бережанська районна рада» на «Бережанська 

міська рада ». 

2. Внести зміни до пункту 4 «УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИРЕКТОРА», а саме: 

2.1.підпункт  4.1. Контракту   скасувати та викласти в новій редакції: 

  «4.1 За виконання обов`язків, передбачених цим контрактом, керівнику 

нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, згідно з 



Постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2021року №1334 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 року 

№859 та від 25.04.2018року №410», виходячи з: 

4.1.1. Посадового окладу за виконання обов’язків, передбачених цим 

Контрактом , при цьому розмір посадового окладу керівника закладу охорони 

здоров’я забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою 

медичних працівників та не може перевищувати  розмір середньої заробітної 

плати медичних працівників підприємства більш як на 60 відсотків; 

2.2. п.п. 4.4 Контракту скасувати та викласти в новій редакції: 

«4.4.Преміювання  здійснюється за підсумками роботи за квартал у розмірі 

до двох місячних посадових окладів керівника підприємства за погодженням із 

Засновником». 

2.3. Підпункт 4.4. доповнити підпунктом 4.4.1. наступного змісту: 

«4.4.1. Обмеження у преміюванні: 

 - наявність заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у 

відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий 

період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного 

розміру премії відповідно до цієї постанови; 

- збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної 

плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з 

попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний 

період не нараховується; 

- погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення 

трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується у тому звітному 

періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням); 

- незатвердження (непогодження) в установленому законодавством по-

рядку річного фінансового плану винагорода (премія) не нараховується». 

3. Апарату управління міської ради підготувати додаткову угоду до 

Контракту із директором Комунального некомерційного підприємства 

«Бережанська центральна міська лікарня»                                                                                                                                                                                                                

Бережанської міської ради від 03.06.2019 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Степана КУХАРУКА. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА        Ростислав БОРТНИК 


