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КОНТРАКТ 
З КЕРІВНИКОМ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ  

«БЕРДИЧІВСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»  
БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
 ПОГОДЖЕНО 

Міський голова  
 
_________________________________    
«____»_____________2021 року 
 

 
м. Бердичів                                                                    ___ __________ 2021 року 
  

Управління освіти і науки Бердичівської міської ради в особі 
начальника ______________________________________ іменоване надалі 
«Орган управління освітою», з однієї Сторони та гр. 
_________________________________ іменований надалі «Директор», з 
другої Сторони, уклали цей контракт про те, що _________________________ 
призначається на посаду директора комунальної установи «Бердичівський 
інклюзивно-ресурсний центр» Бердичівської міської ради на строк з  
_________________ по __________________________. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 1. Даний контракт є особливою формою трудового договору. На 
підставі контракту виникають трудові відносини між Директором та 
Органом управління освітою. 

2. Терміном «Сторони» у цьому контракті позначаються «Орган 
управління освітою» та «Директор». 

3. Директор призначається на посаду строком на шість років на 
конкурсній основі та звільняється з посади Органом управління освітою за 
погодженням із структурним підрозділом з питань діяльності установи – 
департаментом освіти і науки Житомирської ОДА. Надання відпустки 
Директору та направлення його у службове відрядження проводиться згідно з 
наказом Органу управління освітою.  

4.  За цим контрактом Директор, з однієї сторони, зобов’язується 
здійснювати поточне (оперативне) управління Центром, а Орган управління 
освітою, з іншої сторони, зобов’язується створювати належні умови для 
організації праці Директора. 

5. Директор є повноважним представником Центру при реалізації 
покладених на нього прав та обов’язків, визначених чинним законодавством 
України, статутом Центру, цим контрактом. 

6. Директор підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Органу 
управління освітою, Бердичівській міській раді у межах встановлених 
чинним законодавством України, статутом Центру та цим контрактом. 
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7.  У період відпустки або відсутності з поважних причин Директора 
його обов’язки виконує особа, яка призначається Органом управління 
освітою за поданням Директора. 

 
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

1.  Директор зобов’язується здійснювати поточне (оперативне) 
керівництво (управління) Центром, організовувати її адміністративно-
господарську, кадрову, фінансову та іншу діяльність, забезпечувати 
виконання завдань, передбачених чинним законодавством України, статутом 
Центру, цим контрактом, та визначених засновником чи його уповноваженим 
органом. 

 
2. Директор зобов’язується: 
- забезпечувати ефективне використання за призначенням, збереження 

та відновлення закріпленого за Центром майна; 
- забезпечувати якісний добір та розстановку кадрів Центру відповідно 

до штатного розпису затвердженого уповноваженим органом, забезпечувати 
підвищення фахового та кваліфікаційного рівня працівників Центру; 
визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи 
заохочення та стягнення; контролювати своєчасне проходження медичних 
оглядів працівників; 

- призначати на посади фахівців Центру та звільняти їх з посад 
відповідно до чинного законодавства України; 

- затверджувати посадові інструкції працівників Центру; 
- забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил і норм 

охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, вимог 
законодавства про санітарно-епідеміологічне благополуччя;  

- вживати заходи, щодо створення на кожному робочому місці умов 
праці відповідно до вимог чинного законодавства; забезпечувати створення 
сприятливого психологічного клімату в колективі, а також забезпечувати 
дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону 
праці; 

- забезпечувати охорону дитинства та дотримання законності у 
діяльності Центру; 

- неухильно дотримуватися в своїй роботі вимог чинного законодавства 
України, статуту Центру, цього контракту; 

- організовувати високоефективну та стабільну роботу колективу і 
забезпечувати реалізацію державної політики в галузі забезпечення прав 
дітей з особливими освітніми потребами;  

- виконувати та забезпечувати виконання законних рішень Органу 
управління освітою; 

- забезпечувати відповідність ухвалених рішень вимогам чинного 
законодавства України, статуту Центру, цього контракту; 
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- забезпечувати своєчасне надання Центром звітності та інформації, 
передбачених чинним законодавством України; 

- забезпечувати своєчасне подання інформацій з питань діяльності 
Центру на запит Органу управління освітою; 

- забезпечувати раціональне використання бюджетних коштів, а також 
коштів, які надходять з інших джерел; звітувати перед засновником про 
використання бюджетних коштів та виконану роботу за рік на загальних 
зборах колективу, а також оприлюднювати на веб-сайті уповноваженого 
органу або установи (у разі наявності офіційного веб-сайту). 

- постійно підвищувати рівень своїх знань та кваліфікації, необхідних 
для виконання своїх обов’язків; 

- своєчасно повідомляти Орган управління освітою про виявлені 
недоліки в роботі Центру; 

- здійснювати планування, організацію, відповідати за якість 
комплексної оцінки дітей з особливими освітніми потребами та психолого-
педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами та інших 
завдань Центру; 

- здійснювати контроль за ходом і результатами діяльності Центру; 
- дотримуватися етичних норм поведінки в установі, побуті, 

громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога; 
- здійснювати усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ, за 10 днів 

до закінчення строку дії цього контракту, а також передавати справи 
новопризначеному Директору в останній день строку контракту. Передача 
справ полягає у проведенні інвентаризації майна та коштів, належному 
оформленні та наданні документації (наказів, планів, програм, тощо), 
передача печатки, ключів від сейфів і службових приміщень тощо, які 
знаходяться у Директора. Передача оформляється підписанням акту 
прийому-передачі; 

 - вирішувати інші питання, які належать до компетенції Директора, 
згідно з чинним законодавством України, статутом установи і цим 
Контрактом. 

 
3. Орган управління освітою доручає Директору: 
- представляти Центр у відносинах з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами; 
 - за погодженням з профспілковим комітетом затверджувати правила 
внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників Центру;  

- вести і зберігати документацію Центру згідно з чинним 
законодавством; 

- планувати та організовувати роботу Центру,  
- створювати належні умови для продуктивної праці фахівців Центру, 

підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних 
методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій 
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надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми 
потребами; 

- розпоряджатися за погодженням із засновником в установленому 
порядку майном Центру та його коштами, укладати цивільно-правові угоди, 
забезпечувати ефективність використання фінансових та матеріальних 
ресурсів Центру; 

- вирішувати інші питання, віднесені чинним законодавством України, 
Органом управління освітою, статутом та цим контрактом до компетенції 
Директора. 

3. Директор укладає трудові договори з працівниками відповідно до 
вимог чинного законодавства України. 

4. Під час укладання трудових договорів з працівниками, визначенні та 
забезпеченні умов праці та відпочинку, Директор керується нормами 
чинного законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених 
статутом Центру, колективним договором. 

5. Орган управління освітою має право вимагати від Директора 
достроковий звіт про його дії. 

6. Орган управління освітою: 
- затверджує та змінює склад, штатний розпис Центру, графік роботи; 
- залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічної 

допомоги шляхом укладання цивільно-правових угод відповідно до запитів 
Центру; 

- забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для 
функціонування Центру та організації інклюзивного навчання; 

- проводить моніторинг виконання рекомендацій Центру освітніми 
закладами міста; 

- контролює провадження Центром фінансово-господарської діяльності 
та виконання статутних зобов’язань; 

- встановлює та надає в межах фонду оплати праці надбавки, доплати, 
премії та матеріальну допомогу директору Центру; 

 - контролює забезпечення соціального захисту, охорони життя, 
здоров’я та захисту прав усіх учасників діяльності Центру; 

- контролює дотримання Директором Центру трудової та виконавської 
дисципліни; 

- організовує нормативне, матеріальне, науково-методичне 
забезпечення закладів, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію 
педагогічних працівників; 

- сприяє проведенню інноваційної діяльності;    
- контролює виконання Центром статутних повноважень; 
- надає інформацію на запит Директора; 
- звільняє Директора у разі закінчення строку дії контракту, 

достроково за його вимогою, а також у випадку порушень ним чинного 
законодавства та умов контракту; 
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- здійснює контроль за ефективністю використання і збереження 
закріпленого за закладом комунального майна. 

- вирішує інші питання, які належать до компетенції Органу 
управління освітою, згідно з чинним законодавством України, статутом 
установи і цим Контрактом; 

7. Директор має право: 
- на здорові та безпечні умови праці; 
- на матеріальне забезпечення за рахунок коштів фондів соціального 

страхування; 
- на звернення до суду для вирішення трудових спорів, та інші права 

визначені відповідним чинним законодавством; 
- розпоряджатися майном установи в межах делегованих повноважень 

відповідно до статуту та чинного законодавства; 
- розпоряджатися коштами у межах затвердженого кошторису, 

контролювати їх цільове використання; 
- застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників 

дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства; 
- видавати в межах своїх повноважень, передбачених чинним 

законодавством України, Статутом, цим контрактом накази та інші акти, 
давати вказівки, обов’язкові для виконання працівниками Центру, 
контролювати їх виконання. 

 
3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИРЕКТОРА 
1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, 

Директорові нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, 
виходячи з установлених: 

 
1). Посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду 

Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів. 
2). Підвищень посадового окладу за кваліфікаційну категорію. 
3). Надбавок, премій та доплат у порядку визначеному чинним 

законодавством України, відповідного положення про преміювання. 
4). Грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання 

службових обов’язків. Розмір грошової винагороди встановлюється Органом 
управління освітою відповідно до положення про порядок надання 
грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків. 

2. Директору надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 56 
календарних днів. Оплата відпустки провадиться, виходячи з його 
середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.  

3. Директору надається допомога на оздоровлення під час щорічної 
відпустки у розмірі посадового окладу. 
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4. У разі неналежного виконання умов цього Контракту премія, 
грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових 
обов’язків зменшується або не виплачується.  

  
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, 
передбачених відповідними нормативно-правовими актами, статутом Центру 
та цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством України та цим контрактом. 

2. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому 
чинним законодавством України. 

 
5.  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ. 

УМОВИ РОЗІРВАННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ КОНТРАКТУ  
 

 1.  Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється за 
згодою Сторін, шляхом укладання додаткових угод, які є невід’ємною 
частиною контракту.  

 2. Жодна із Сторін, що уклали цей контракт, не може в 
односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють положення цього 
контракту.  

3. Контракт може бути припинений, або розірваний з підстав, 
передбачених чинним законодавством України (ст.ст. 36, 39, 40, 41 КЗпП 
України). 

4. Підставами дострокового розірвання контракту, які не передбачені 
чинним законодавством України про працю, є також: 

- невиконання або неналежне виконання однією з сторін умов 
контракту; 

- порушення трудової, фінансової, виконавської дисципліни. 
 5. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених 

у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у 
трудовій книжці Директора з посиланням на п.8 ч.1 ст.36 Кодексу законів 
про працю України.  

  
 

7. Строк дії та інші умови контракту 
1. Цей контракт діє з  ____________________ по _______________. 
2.  Контракт набуває чинності з моменту підписання його Сторонами. 
3. Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у 

кожної із Сторін і  мають однакову юридичну силу. 
 

8. Реквізити сторін та інші відомості 
1. Відомості про заклад освіти: 
Повна назва закладу: 
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Комунальна установа «Бердичівський інклюзивно-ресурсний центр» 
Бердичівської міської ради 

 
Юридична адреса: 
13300, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Генерала Луппова, 14 
 
2. Відомості про Орган управління освітою: 
Повна назва: Управління освіти і науки   Бердичівської міської ради 
Юридична адреса: м. Бердичів, пл. Центральна, 1 
Розрахунковий рахунок № _________________, Банк 

ВДК_у_Житомирській_обл   
МФО__811039__, код___02143206___ 
Посада, прізвище, ім’я, по-батькові керівника Органу управління 
освітою:            Начальник управління освіти і науки Бердичівської 
міської ради,  _________________________. 
Службовий телефон:  (04143) 4 08 02. 
3. Відомості про Директора Центру: 
Прізвище, ім’я, по-батькові_____________________________________ 
_____________________________________________________________
Домашня 
адреса:____________________________________________________ 
Домашній телефон:____________________________________________ 
Паспорт: серія______ №______________ виданий___________________ 
_____________________________________________________________ 
ідентифікаційний код___________________________________ 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
   

ОРГАН УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 
Начальник управління освіти і 
науки Бердичівської міської ради 

 
  

________________ 
     (підпис) 
___ ________ 2021 року 

ДИРЕКТОР 
____________________________________

(посада) 
____________________________________ 

 
___________________________________ 

(П.І.Б.) 
__________________________________ 

(підпис) 
___ _________ 2021 року 


