
проект

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ
2023 р. сесія 8 скликання

Про трудові відносини з керівником комунального закладу 
«Серебрійська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради

Відповідно до пункту 20 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Кодексу законів про працю України, рішення 20 
сесії обласної Ради З скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про нову 
редакцію рішення 5 сесії обласної Ради З скликання від 29 квітня 1999 року 
«Про об’єкти комунальної власності», рішення 36 сесії обласної Ради 8 
скликання від 27 січня 2023 року № 494 «Про Серебрійський навчально- 
реабілітаційний центр Могилів-Подільського району Вінницької обласної 
Ради», враховуючи клопотання Вінницької обласної військової адміністрації та 
висновок постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 
молоді та спорту, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до контракту з КАЛАШНІКОВОЮ Зоєю Віталіївною, 
директором комунального закладу «Серебрійська спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради, шляхом укладення додаткової угоди, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту 
(Замкова Н.Л.).

Голова обласної Р ад и ............................................................. В.СОКОЛОВИЙ.........



Додаток
до рішення  сесії
обласної Ради 8 скликання від 
« »__________ 2023 року №__

ДОДАТКОВА УГОДА 
до контракту з директором Серебрійського навчально-реабілітаційного 

центру М огилів-П одільського району В ін н и ц ьк ої обл асн ої Ради
ВІД 24 червня 2020 року

м. Вінниця « _  » лютого 2023 року

Вінницька обласна Рада, в особі голови обласної Ради СОКОЛОВОГО 
Вячеслава Петровича, яр[й діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самовряотвання в Україні» (далі - Орган управління майном), з однієї сторони, 
та КАлАШНІКОВА Зоя Віталіївна, директор комунального закладу 
«Серебрійська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради (далі - Директор), з 
іншої сторони (далі - Сторони), на підставі рішення 37 сесії Вінницької
обласної Ради 8 скликання від ___ лютого 2023 року №   «Про трудові
відносини з керівником комунального закладу «Серебрійська спеціальна 
школа» Вінницької обласної Ради» уклали цю додаткову угоду до контракту 
про наступне:

1. Внести зміни в частині повного найменування комунального закладу по 
тексту контракту, а саме:

- слова Серебрійський навчально-реабілітаційний центр Могилів- 
Подільського району Вінницької обласної Ради у всіх відмінках замінити 
словами комунальний заклад «Серебрійська спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради у відповідному відмінку.

2. Інші умови контракту залишаються незмінними.

3 . Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та 
є невід ємною частиною контракту від 24 червня 2020 року.

4. Додаткова угода укладена у двох примірниках, що зберігаються по 
одному примірнику у кожної зі Сторін та мають однакову юридичну силу.

Підписи сторін:

Від Органу управління майном -  Директор -  
голова обласної Ради

СОКОЛОВИЙ Вячеслав Петрович КАЛАШНІКОВА Зоя Віталіївна

(підпис) (підпис)

М.П. .............   и . Л ..... ............


