
КОНТРАКТ 
з директором Власівського 

Будинку культури 

смт Власівка 08 вересня 2016 р. 

Власівська селищна рада, іменована далі "Орган управління" в особі 
селищного голови Бабаченка Анатолія Герасимовича, який діє на підставі 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з одного боку, та 
громадянка Яблокова Еліна Олександрівна, паспорт 
виданий 

проживає за адресою: смт Власівка 
з другого боку, на підставі Закону України від 28.01.2016р. № 955-

УІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної 
процедури призначення керівників державних та комунальних закладів 
культури" уклали даний контракт про наступне: 

Громадянка Яблокова Еліна Олександрівна призначається на посаду 
директора Власівського Будинку культури (далі — Керівник), що є об'єктом 
комунальної власності територіальної громади смт Власівка міста 
Світловодська Кіровоградської області, з 09 вересня 2016 року по 09 вересня 
2021 року. 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Згідно з цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через 

адміністрацію закладу здійснювати поточне управління закладом, 
забезпечувати здійснення основної діяльності, передбаченої Статутом 
закладу на рівні державних стандартів, ефективного використання та 
зберігання закріпленого за закладом рухомого і нерухомого майна, а Орган 
управління зобов'язується створювати необхідні умови для матеріального 
забезпечення і організації праці Керівника. 

2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником 
закладу та Органом управління цього закладу. 

3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником 
закладу під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків закладу, 
передбачених актами законодавства, Статутом закладу культури, іншими 
нормативними документами. 

4. Керівник діє на засадах єдиноначальності. 



5. Керівник підзвітний і підконтрольний Органу управління, який 
забезпечує реалізацію на території селища державної політики у сфері 
культури, у межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом 
закладу та цим контрактом. 

II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
1. Керівник здійснює поточне керівництво закладом, організовує його 

функціональну, виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу 
діяльність, забезпечує виконання завдань закладу, передбачених чинними 
нормативно-правовими актами, Статутом закладу та цим контрактом. 

2. Керівник зобов'язується: 
2.1.забезпечити організацію виконання програм розвитку закладу на 

1 рік та на 5 років, що були представлені на засіданні комісії з проведення 
конкурсного добору на посаду директора Власівського Будинку культури 
(протокол засідання комісії від 05 вересня 2016 року № 3), що передбачають 
реалізацію наступних основних завдань: 

Програма розвитку закладу культури на 1 рік: 
1 )збільшити напрям нових дитячих гуртків, дитячих об'єднань: гурток 

фізичної гімнастики, гурток баскетболу, легкої атлетики, гурток умілих 
рученят, гурток художнього мистецтва та ін.; 

2)впровадити нові свята та конкурси: Відкриття новорічної ялинки, 
закриття ялинки, конкурс до 14 лютого - "Хто зверху"; 

3) підтримка, участь та подальший розвиток в різних фестивалях; 
4) поліпшення матеріально - технічної бази: відповідне обладнання, 

сучасна техніка (кінопроектор), декорації та одяг сцени; 
5)збільшення матеріальних надходжень, пошук інвесторів, 

рекламодавців. Створення конкретно спроможного підґрунтя для розвитку 
усіх галузей в сфері культури, шляхом матеріального використання 
бюджетних коштів та коштів інвесторів (наприклад: проведення конкурсу 
відео презентації "Моє улюблене селище - до 460 річчя селища Власівка" з 
визначенням та винагородою переможців); 

6)збільшення долі платних послуг: 
- максимальне використання корисної площі приміщення Будинку 

культури для оренди закладу - цим поповнюючи бюджет; 
- проведення конкурсних та недержавних свят на платній основі; 
- відкриття прокату костюмів. 

7) створення офіційного сайту Власівського Будинку культури в мережі 
Інтернет. 

Програма розвитку закладу культури на 5 років: 
1)модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази Будинку 

культури; 
2) ландшафтний дизайн клумби біля Будинку культури; 



3) відновлення краєзнавчого музею; 
4)забезпечення проведення культурно - мистецьких заходів, 

урізноманітнюючи їх форму та зміст, вбачаючи нові тенденції, у тому числі 
до державних та професійних свят; 

5) проведення лекцій, консультацій, лекторіїв з різних галузевих знань, 
тематичних свят і вистав, вечорів відпочинку і танців, карнавалів, дитячих 
ранків, розважальних заходів, сімейних обрядів і ритуалів, урочистостей, 
ярмарків, лотерей, виставок - продажів та ін.; 

6)проведення зустрічей патріотичного виховання молоді (День 
прапора, День конституції, День пам'яті небесної сотні); 

7) організація змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій 
(дискотека "для малят", дискотека "для тих кому за"); 

8)співпраця з різними закладами культури та колективами; 
9) підтримка новаторських ідей та прогресивної молоді; 
10) забезпечення закладу новим обладнанням, сучасною технікою, 

комплектами костюмів, одягом сцени, меблями тощо; 
11) підтримка та подальший розвиток конкурсів, фестивалів, участь в 

культурних заходах району, області; 
12)створення нових клубів за інтересами та любительських об'єднань, 

як виховування потреб в культурному спілкуванні, як дорослих так і дитячих; 
13)проведення тренінгів та зустрічей з діячами мистецтва; 
14)проведення виставок та ярмарок декоративно - ужиткового 

мистецтва; 
15)кінопокази (після заміни та вдосконалення відповідного 

обладнання); 
16)прищеплення традицій проведення щорічного фестивалю ручного 

ремесла та мистецтв; 
17)створення розбірної сцени для виїзних концертів, для майданів під 

відкритим небом; 
18)створення на особистому сайті та в соціальних мережах 

інформаційного освітлення роботи Будинку культури; 
19)підвищення рівня професійної майстерності творчих колективів; 
20)націляння колективу Будинку культури на одну спільну мету. 

2.2. забезпечити організацію виконання покладених на заклад культури 
функцій, повноважень, завдань, визначених Статутом закладу, а також 
дотримання чинного законодавства України та нормативних актів селищної 
ради; 

2.3. не здавати в оренду, не продавати, не передавати чи іншим 
способом не відчужувати майно без згоди селищної ради; 

2.4. подавати Органу управління квартальну та річну звітність закладу 
культури; 

2.5. дотримуватися природоохоронних і санітарних норм і правил 
протипожежної безпеки; 



2.6. нести відповідальність за стан охорони праці в закладі, створювати 
безпечні умови праці його працівникам. 

3. Керівник дотримується визначених нормативно-правовими актами 
фінансових та бюджетних правових норм, здійснює контроль за збереженням 
майна, ощадливим і раціональним використанням матеріальних цінностей. 

4. Орган управління має право: 
4.1. вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо 

останній: 
допустив недбалість, невиконання чи неналежне виконання своїх 

обов'язків щодо управління закладом культури і розпорядження його 
майном; 

передав, іншим способом втратив або розтратив майно, закріплене за 
закладом, внаслідок недбалості, невиконання або виконання неналежним 
чином своїх обов'язків; 

4.2. заборонити передачу або відчуження майна закладу, що чиниться 
без його згоди та може завдати шкоди діяльності закладу культури; 

4.3. достроково звільнити Керівника у випадках порушення ним 
законодавства чи умов контракту. 

5. Орган управління через управління культури і туризму: 
5.1. сприяє здійсненню галузевої політики закладу; 
5.2. інформує про державні потреби в послугах закладу. 
6. Орган управління: 
6.1. реагує на запит Керівника; 
6.2. здійснює контроль за ефективністю використання і збереження 

закріпленого за закладом культури майна. 
7. Керівник має право: 
7.1. діяти без доручення від імені закладу; 
7.2. представляти інтереси закладу на всіх підприємствах, в установах 

та організаціях, видавати доручення; 
7.3. накладати на працівників дисциплінарне стягнення відповідно до 

законодавства; 
7.4. у межах своєї компетенції видавати нормативні документи, накази, 

розпорядження та давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і 
працівників закладу; 

7.5. призначати та звільняти з посад працівників закладу згідно із 
чинним законодавством України; 

7.6. затверджувати річні плани; 
7.7. забезпечувати організацію культурної справи; 
7.8. вирішувати інші питання, віднесені Статутом закладу та цим 

контрактом до компетенції Керівника; 
7.9. виконувати програму розвитку закладу до закінчення цього 

контракту. 
8. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, що 

поширюються на заклад законодавчими та іншими нормативними актами, 



якщо із зазначених актів, Статуту закладу культури та умов цього контракту 
не випливає інше. 

9. Керівник укладає трудові договори з працівниками закладу 
відповідно до чинного законодавства України згідно із затвердженим 
штатним розписом. 

10. При укладанні трудових договорів із працівниками закладу, 
визначенні та забезпеченні умов їх праці і відпочинку, Керівник керується 
трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, 
передбачених Статутом закладу, генеральною та галузевими тарифними 
угодами й фінансовими можливостями закладу. 

11. Керівник від імені Органу управління зобов'язаний укласти 
колективну угоду з однією або кількома профспілковими чи іншими, 
уповноваженими трудовим колективом, органами, а в разі відсутності таких 
органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими 
трудовим колективом. 

12. Керівник зобов'язаний виконувати умови колективної угоди, яка 
укладена ним, і несе персональну відповідальність за її невиконання 
відповідно до чинного законодавства України. 

III. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА 

1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівнику 
закладу нараховується заробітна плата (у тому числі надбавки, доплати, 
підвищення, винагороди, премії) за рахунок коштів селищного бюджету у 
межах кошторису витрат і видатків закладу культури відповідно до 
виділених бюджетних асигнувань та згідно з штатним розписом, з 
урахуванням фактично відпрацьованого часу, виходячи з посадового окладу, 
встановленого на підставі відповідних постанов Кабінету Міністрів України, 
наказів міністерств (відомств) та інших нормативно-правових актів, що 
регулюють діяльність закладу. 

2. Заробітна плата Керівнику за відпрацьований місяць виплачується 
одночасно з виплатою заробітної плати всім іншим працівникам за 
відпрацьований період. 

3. Керівнику надається щорічна відпустка, тривалість якої визначається 
відповідно до чинного законодавства України. Оплата відпустки проводиться 
відповідно до чинного законодавства України. 

4. Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки 
(час початку, поділу на частини тощо) за погодженням з Органом 
управлінням. 

5. На час перебування Керівника у відпустці його обов'язки виконує 
призначена Керівником особа, погоджена з Органом управління, яка у 
повному обсязі виконує його функції та обов'язки, користується 



повноваженнями та функціями Керівника, якщо останнім не установлено 
іншого. 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, 
передбачених контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до 
чинного законодавства України та цього контракту. 

2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому 
чинним законодавством України та цим контрактом. 

V. ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ 

1. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться шляхом 
підписання додаткових угод. 

У випадку істотних змін умов контракту, у зв'язку з прийняттям 
законодавчих актів, указів, інших нормативних документів, кожна сторона 
має право порушувати перед іншою стороною питання про зміну (уточнення) 
цього контракту. 

Взаємоприйнятні зміни оформляються додатковою угодою до 
контракту. 

У разі незгоди з пропозицією про зміни в контракті сторона дає 
мотивовану відмову. 

2. Цей контракт припиняється: 
2.1. за закінченням строку дії цього контракту; 
2.2. за угодою сторін; 
2.3. з ініціативи Органу управління у випадках, передбачених п. З 

розділу V цього контракту; 
2.4. з ініціативи Керівника у випадках, передбачених п. 4 розділу V 

цього контракту; 
2.5. з інших підстав, передбачених законодавством. 
3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з 

ініціативи селищного голови до закінчення строку його дії: 
3.1. у разі невиконання зобов'язань щодо реалізацій програм розвитку 

закладу на 1 рік та на 5 років, згідно п.2 розділу II даного контракту; 
3.2.у випадку одноразового грубого порушення Керівником 

законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, у результаті чого 
заклад зазнав значних негативних наслідків (понесені збитки, виплачені 
штрафи, постраждала ділова репутація закладу, та ін.); 

3.3. у разі неподання квартальної та річної звітності про діяльність 
закладу. 

4. Керівник має право з власної ініціативи розірвати контракт до 
закінчення строку його дії: 

4.1. у випадку систематичного невиконання селищною радою та 
управлінням культури і туризму своїх обов'язків за контрактом чи прийняття 



рішень, що обмежують або порушують компетенцію та права Керівника, 
втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що може призвести 
або вже призвело до негативних економічних результатів діяльності закладу; 

4.2. у випадку хвороби чи інвалідності, які перешкоджають виконанню 
- обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин. 

5. У разі розірвання контракту з незалежних від Керівника причин, на 
нього поширюються пільги та компенсації встановлені чинним 
законодавством України. 

6. У разі розірвання контракту за ініціативи Керівника, останній не 
пізніше ніж за один календарний місяць повідомляє голову селищної ради 
про намір розірвати цей контракт. 

7. У разі розірвання контракту, Керівник передає справи з управління 
закладом культури особі, на яку покладаються обов'язки виконуючого 
обов'язки Керівника. 

VI. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ 

1. Цей контракт діє з 09 вересня 2016 року по 09 вересня 
2021 року. 

Сторони передбачають, що умови цього контракту є конфіденційними, 
за винятком, коли: 

сторони посилаються на умови контракту під час захисту своїх 
інтересів у суді; 

про умови контракту інформуються відповідні працівники закладу та 
інші особи, у зв'язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення 
працівників Відділу бухгалтерського обліку та звітності Власівської 
селищної ради, які визначають розмір винагороди Керівника і т.п.). 

Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов 
контракту цими працівниками та особами. 

2. Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані 
чинним законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд за дотриманням 
законодавства. 

3. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою сторін у 
письмовій формі. 

4. Цей контракт набирає чинності з часу його підписання сторонами. 
5. Будь-які трудові договори та трудові угоди, укладені з Керівником, 

втрачають чинність із дня підписання цього контракту. 

VII. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ 
1. Відомості про заклад: 
Повне найменування: Власівський Будинок культури 
Адреса: 27552, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, смт Власівка 

вул. Труда, буд 35. 
2.Відомості про Керівника: директор - Яблокова Еліна Олександрівна. 



/ 

/ 

3. Відомості про Власівську селищну раду: 
Повне найменування: Власівська селищна рада. 
Адреса: 27552, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, смт Власівка 

вул. Першотравнева, 59. 
Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника: селищний голова — 

Бабаченко Анатолій Герасимович. 
Службовий телефон: 52454 
4. Цей контракт складений у двох примірниках на 4 аркушах, які 

зберігаються в кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу. 
Завірену в установленому порядку копію цього контракту Керівник 

надсилає управлінню культури і туризму Світловодської міської ради. 

VIII. ПІДПИСИ СТОРІН 

Селищний голова Директор Власівського 

Яблокова Еліна Олександрівна 

2016 року 
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