
проект

УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ

2023 р. сесія 8 скликання

Про трудові відносини з керівником комунального підприємства 
«Ямпільське районне бюро технічної інвентаризації»

Відповідно до пункту 20 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про організацію трудових 
відносин в умовах воєнного стану», 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», ріш ення 14 сесії обласної 
Ради 8 скликання від 26 листопада 2021 року №  269 «Про затвердження 
положень гцодо окремих питань комунальної власності» (зі змінами), 
враховуючи подання управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області та висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань економіки, фінансів та  бюджету, обласна Рада 
ВИРІШ ИЛА:

1. Внести зміни до контракту з КОБИЛЬНЯК Зоєю 
Григорівною, начальником комунального підприємства «Ямпільське 
районне бюро технічної інвентаризації», шляхом укладення додаткової 
угоди, що додається.

2. Розмір оплати праці, визначений додатковою угодою до контракту з 
Кобильняк З.Г., застосовувати з дня прийняття цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення поюіасти на постійну 
комісію обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 
(Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради В.СО КО ЛОВИ Й



Додаток
до рішення 38 сесії
обласної Ради 8 скликання
від   березня 2023 року № ___

ДОДАТКОВА УГОДА 
до контракту від 29 жовтня 2021 року 

із начальником комунального підприємства 
«Ямпільське районне бюро технічної інвентаризації»

м. Вінниця «___ » березня 2022 року

Вінницька обласна Рада, в особі голови обласної Ради СОКОЛОВОГО 
Вячеслава Петровича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», (далі - Орган управління майном), з однієї 
сторони, та КОБИЛЬНЯК Зоя Григорівна, начальник комунального 
підприємства «Ямпільське районне бюро технічної інвентаризації» (далі - 
керівник), з інш ої сторони (далі - Сторони), на підставі рішення 38 сесії
Вінницької обласної Ради 8 скликання в ід  березня 2023 року №  «Про
трудові відносини з керівником комунального підприємства «Ямпільське 
бюро технічної інвентаризації» уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Викласти підпункт а) пункту 3.1 розділу 3. «УМ ОВИ  
М АТЕРІАЛЬН ОГО  ЗАБЕЗП ЕЧЕН Н Я КЕРІВН И КА» контракту від 29 
жовтня 2021 року у новій редакції:

а) посадового окладу в розмірі 3,0 мінімальних посадових окладів 
(ставки) працівника основної професії.

2. Інші умови контракту залишаються незмінними.

3. Додаткова угода набирає чинності з моменту її  підписання 
Сторонами, і є невід’ємною частиною контракту від 29 жовтня 2021 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- Керівник  

Голова обласної Ради

СОКОЛОВИЙ Вячеслав Петрович КО БИ ЛЬНЯК Зоя Григорівна

(підпис) (підпис)


