
Додаток
до Положення про порядок укладання
контракту з керівником підприємства
(об'єднання) споживчого товариства,

споживспілки
ПРИМІРНИЙ КОНТРАКТ

з керівником підприємства (об'єднання)
споживчого товариства, споживспілки

Відповідно до Статуту _____________________________________________________________________,
(назва підприємства)

затвердженого постановою вищого органу управління
_________________________________________________________________________________________

(назва споживспілки, споживтовариства, підприємства,
_________________________________________________________________________________________

№ і дата документа)
і зареєстрованого _________________________________________________________________________,

(назва органу, який зареєстрував Статут, дата реєстрації)
правління ________________________________, що іменується далі “Правління”,

(споживспілки, споживтовариства)
або уповноважений ним орган в особі _______________________________________________________, з

(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
однієї сторони, та громадянин _____________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)
що іменується далі “Керівник”, з другої сторони, уклали цей контракт про таке:
_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові )
призначається на посаду __________________________________________________________________

(назва посади керівника підприємства)
(далі – Підприємство).

1. Загальні положення
1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується здійснювати поточне управління (керівництво)
Підприємством, забезпечувати його рентабельну діяльність, ефективне використання і збереження
закріпленого за Підприємством майна, а Правління або уповноважений ним орган зобов'язується
створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.
1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між
Керівником та Правлінням або уповноваженим ним органом.
1.3. Керівник, з яким укладено цей контракт, є представником Підприємства при реалізації
повноважень, функцій, обов'язків, передбачених Статутом Підприємства, рішеннями правління або
уповноваженого ним органу, іншими обов'язковими для цього документами.
1.4. Керівник діє на підставі єдиноначальності, підзвітний Правлінню або уповноваженому ним органу
у межах, встановлених законодавством, Статутом Підприємства та цим контрактом.
2. Права та обов'язки сторін
2.1. Правління або уповноважений ним орган:
2.1.1. Представляє і захищає інтереси Підприємства і майнові права його у відповідних державних та
інших органах, а також у міжнародних організаціях.
2.1.2. Координує роботу Підприємства з впровадження досягнень науково-технічного прогресу і
передового досвіду.
2.1.3. Здійснює контроль за діяльністю Підприємства, ефективним використанням і збереженням
закріпленого за Підприємством майна.
2.1.4. Затверджує річний план господарсько-фінансової діяльності Підприємства з поквартальною
розбивкою до 31 грудня поточного року та погоджує умови колективного договору.
2.1.5. Сприяє підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів, вирішенню соціально-побутових питань
Підприємства відповідно до плану господарсько-фінансової діяльності.
2.1.6. Звільняє Керівника після закінчення дії контракту за п. 2 ст. 36 КЗпП України, достроково за
ініціативою Керівника, достроково за ініціативою Правління у випадку порушення законодавства та
умов контракту.



2.1.7. Розглядає і вирішує будь-які питання діяльності Підприємства, якщо це не суперечить
законодавству України, Статуту Підприємства та цьому контракту.
2.1.8. Вимагає від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи
неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління Підприємством та розпорядження його майном,
і приймає відповідні рішення.
2.2. Керівник зобов'язаний забезпечити:
2.2.1. Додержання Статуту Підприємства, законодавства України, виконання постанов з'їздів
(конференцій) споживчої кооперації України, зборів Ради, правління Укркоопспілки, (Укоопспілки),
Правління або уповноваженого ним органу.
2.2.2. Складання в установленому порядку річного плану господарсько-фінансової діяльності
Підприємства з поквартальною розбивкою та подання його на затвердження Правлінню або
уповноваженому ним органу до 1 грудня поточного року, узгодження умов колективного договору з
Правлінням або уповноваженим ним органом.
2.2.3. Виконання плану господарсько-фінансової діяльності, вирішення соціально-побутових питань та
умов колективного договору Підприємства відповідно до затвердженого плану, своєчасність виплати
заробітної плати працівникам.
2.2.4. Виконання Підприємством укладених договорів, зобов'язань перед бюджетом, Пенсійним фондом
та іншими державними цільовими фондами, рентабельну роботу, впровадження досягнень науково-
технічного прогресу і нової техніки, прогресивних технологій, наукової організації праці, виробництва і
управління.
2.2.5. Збереження, примноження і ефективне використання майна та грошових коштів Підприємства.
2.2.6. Облік господарсько-фінансової діяльності Підприємства, складання фінансової і статистичної
звітності у порядку, встановленому законодавством України, нормативними актами Укркоопспілки,
(Укоопспілки), Правлінням або уповноваженим ним органом, подання її у встановлені строки і порядку
Правлінню або уповноваженому ним органу та відповідним державним органам.
У разі невиконання плану господарсько-фінансової діяльності, зокрема, допущення збитків,
простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, нестач, крадіжок, інших втрат від
безгосподарності, нецільового використання коштів і майна, подання Правлінню або уповноваженому
ним органу разом із звітом пояснення причин невиконання показників господарської-фінансової
діяльності.
2.2.7. Додержання трудової і виробничої дисципліни, Правил протипожежної безпеки працівниками
Підприємства.
2.2.8. Захист відомостей, що становлять державну, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.
2.2.9. У кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог
нормативних актів, а також додержання прав працівників Підприємства, гарантованих законодавством
про охорону праці і здоров'я.
2.3. Керівник має право:
2.3.1 Самостійно вирішувати всі питання діяльності Підприємства, які пов’язані з виконанням плану
господарсько-фінансової діяльності, за винятком віднесених Статутом Підприємства до компетенції
Правління або уповноваженого ним органу.
2.3.2. Діяти без письмових доручень від імені Підприємства, представляти його інтереси в
установленому порядку у вітчизняних та іноземних організаціях, підприємствах і установах, укладати
договори, в тому числі трудові, видавати доручення, відкривати в банках поточні та інші рахунки,
розпоряджатися коштами і майном Підприємства у межах наданих йому повноважень Статутом
Підприємства.
При укладанні трудових договорів з працівниками Підприємства, визначенні та забезпеченні умов їх
праці й відпочинку керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей,
передбачених Статутом Підприємства, галузевою угодою, колективним договором та фінансовими
можливостями Підприємства.
2.3.3. Видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для всіх працівників Підприємства, затверджувати
штатний розпис, приймати на роботу і звільняти з роботи працівників згідно з законодавством України;
за недоліки у роботі та порушення трудової дисципліни застосовувати до працівників дисциплінарні
стягнення.
3. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Керівника
3.1. За виконання обов'язків, передбачених Статутом Підприємства та цим контрактом, Керівнику
встановлюється за кошти Підприємства:



3.1.1. Місячний посадовий оклад у сумі __________________________ грн.
(цифрами і літерами)

3.2. Правлінням або уповноваженим ним органом відповідно до нормативних актів Укркоопспілки,
Укоопспілки можуть застосовуватися додаткові заходи для матеріального заохочення Керівника за
умови прибуткової роботи Підприємства:
3.2.1. Премії за наслідками господарсько-фінансової діяльності в розмірі до 50 відсотків посадового
окладу за фактично відпрацьований час.
3.2.2. Надбавки і доплати.
3.2.3. Винагорода за підсумками роботи за рік.
3.2.4. Одноразові грошові винагороди за виконання особливо важливих завдань, доручень.
3.2.5. Матеріальна допомога на оздоровлення один раз на рік (як правило, при наданні щорічної
відпустки).
3.3. За недоліки та упущення в роботі Правління або уповноважений ним орган може позбавляти
Керівника повністю або частково надбавки до посадового окладу.
3.3.1. У разі невиконання плану господарсько-фінансової діяльності, виникнення на Підприємстві
нещасного випадку із смертельним наслідком з вини Підприємства премія Керівникові не
нараховується.
3.3.2. При наявності заборгованості із виплати заробітної плати працівникам Підприємства нарахування
всіх видів надбавок та премій Керівнику не проводиться.
3.3.3. Премії не нараховуються також з інших причин:
_____________________________________________________________________ .

(зазначити причини)
3.4. Керівнику надається у термін, погоджений з Правлінням або уповноваженим ним органом, щорічна
відпустка на 24 календарних дні та додаткова відпустка до 7 календарних днів за ненормований
робочий день (зазначається тривалість).
Час і порядок використання щорічної відпустки (початок та закінчення, поділ її на частини тощо)
визначається рішенням Правління або уповноваженого ним органу.
3.5. Керівник користується соціально-побутовими пільгами нарівні з іншими працівниками
Підприємства і дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства.
4. Відповідальність сторін, вирішення спорів
4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених Статутом
Підприємства та цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства
України.
4.2. Керівник у встановленому законом порядку несе дисциплінарну та іншу відповідальність за:
4.2.1. Недотримання вимог законодавства України.
4.2.2. Незабезпечення виконання вимог Статуту Підприємства, постанов з'їздів (конференцій)
споживчої кооперації України, зборів Ради, правління Укркоопспілки, (Укоопспілки), Правління або
уповноваженого ним органу, умов цього контракту.
4.2.3. Невиконання чи неналежне виконання договірних зобов'язань з юридичними і фізичними
особами, в тому числі за міжнародними угодами.
4.2.4. Невиконання плану господарсько-фінансової діяльності, умов колективного договору, порушення
фінансової, розрахунково-платіжної і касової дисциплін.
4.2.5. Недотримання трудової дисципліни, вимог Статуту ________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(підприємства, організації споживспілки, споживтовариства або уповноваженого ними органу)
4.2.6. Незабезпечення збереження майна Підприємства, безгосподарність, незаконні списання з балансу
заборгованості, нестач та інших боргів, основних засобів, а також здійснення продажу, обміну та
передачі майна, здавання його в оренду, надання безоплатно у тимчасове користування або позику,
заставу будь-яким юридичним та фізичним особам в порушення вимог Статуту Підприємства.
4.2.7. Незабезпечення необхідних умов праці, санітарно-гігієнічних норм і вимог щодо збереження
здоров'я працівників Підприємства, недотримання вимог з протипожежної безпеки.
4.2.8. Порушення термінів виплати заробітної плати.
4.2.9. Неналежну організацію бухгалтерського обліку та незабезпечення фіксування фактів здійснення
всіх господарських операцій у первинних документах, незбереження оброблених документів, регістрів і
звітності протягом встановлених законодавством термінів, несвоєчасне подання і недостовірність
фінансової та статистичної звітності.
4.3. Спори між сторонами вирішуються згідно з законодавством України.



5. Внесення змін і доповнень до контракту та умови його припинення
5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється підписанням додаткових угод.
5.2. Цей контракт припиняється:
5.2.1. Після закінчення терміну його дії.
5.2.2. За згодою сторін.
5.2.3. З ініціативи Правління або уповноваженого ним органу до закінчення терміну дії контракту за
умов, передбачених п. 5.3, зміни правового статусу Підприємства та форс-мажорних обставин.
5.2.4. З ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених п. 5.4.
5.2.5. З інших підстав, передбачених законодавством України та цим контрактом.
5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Правління або
уповноваженого ним органу до закінчення терміну його дії за:
5.3.1. Невиконання плану господарсько-фінансової діяльності Підприємства та інших обов'язків,
покладених на нього цим контрактом.
5.3.2. Одноразове грубе порушення законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті
чого Підприємство зазнало значних негативних наслідків (матеріальні збитки, штрафи, моральна шкода
Підприємству чи його власнику тощо).
5.3.3. Невиконання Підприємством укладених договорів, зобов'язань перед бюджетом, Пенсійним
фондом та іншими державними цільовими фондами щодо сплати податків, зборів та обов'язкових
платежів, а також невиконання Підприємством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам
чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати.
5.3.4. Неподання або несвоєчасне подання на затвердження Правлінню або уповноваженому ним органу
річного плану господарсько-фінансової діяльності Підприємства з поквартальною розбивкою.
5.3.5. Порушення порядку здійснення розрахунків в національній та іноземній валютах.
5.3.6. Допущення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.
5.3.7. Неподання Правлінню або уповноваженому ним органу фінансової і статистичної звітності в
установлені терміни.
5.3.8. Іншими підставами, передбаченими законодавством України.
5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:
5.4.1. У випадку систематичного невиконання Правлінням або уповноваженим ним органом своїх
обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права
Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже
призвело до погіршення економічних результатів діяльності Підприємства.
5.4.2. У разі хвороби чи інвалідності, що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом.
5.4.3. З інших підстав, передбачених законодавством.
5.5. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від Керівника причин (зміна правового
статусу Підприємства, форс-мажорні обставини) Правління або уповноважений ним орган може
визначити Керівникові додаткові гарантії та компенсації.
5.6. При розірванні контракту з власної ініціативи Керівник зобов'язаний повідомити про це Правління
або уповноважений ним орган у термін, передбачений законодавством України.
5.7. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за угодою сторін продовжений або
укладений на новий чи інший термін.
5.8. Якщо розірвання контракту проводиться за підставами, передбаченими контрактом, але не
передбаченими законодавством України, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з
посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.
6. Контракт підписаний у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову
юридичну силу.
7. Цей контракт діє з “___”_________ 20___р. до “___”_________ 20___р.
8. Особливі умови, в тому числі конфіденційності: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
9. Адреси сторін та інші відомості:
9.1. Відомості про Підприємство:
Повна назва: _____________________________________________________________________________.
Адреса:
Поточний рахунок №_______________________ у ______________________________
управлінні ____________________ банку, МФО ____________, ЄДРПОУ ___________ .
9.2. Відомості про Правління або уповноважений ним орган



Повна назва: _____________________________________________________________________________.
Адреса: __________________________________________________________________________________.
Голова правління або керівник уповноваженого ним органу
_________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)
службовий телефон: _______________________ .
9.3. Відомості про Керівника:
Домашня адреса: ___________________________________________________________
Домашній телефон:_________________________________________________________.
Службовий телефон:________________________________________________________
Паспорт серія ______ № _______, виданий _____________________________________

(ким, коли)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________________ .
9.4. ______________________________________________________________________

(зазначити у разі необхідності інші відомості, наприклад, перелік
додатків до контракту, наявність пільг з оподаткування Керівника)

Від Правління або уповноваженого Керівник
ним органу

________________________ ____________________
(посада, ініціали, прізвище, підпис) (ініціали, прізвище, підпис)

Дата___________________ Дата ___________________

М.П.


