
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Десята сесія  VIIІ скликання 

04 лютого 2022 р.             смт Ємільчине № 2119 

 

  

Про внесення  змін до  контракту 

з БРАНОВИЦЬКОЮ Н.І. 

 

  

 

          Розглянувши  звернення   директора Комунального  некомерційного підприємства  

«Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради  Житомирської області від 17.01.2022р. 

№36 про  внесення  змін до  контракту,  керуючись  Постановою  Кабінету  Міністрів України  

від 19.05.1999р. №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих 

на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (із змінами та 

доповненнями), з метою  приведення  трудових відносин із директором  Комунального 

некомерційного підприємства «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області» БРАНОВИЦЬКОЮ Наталією Іванівною у відповідність до чинного 

законодавства, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Контракту, укладеного 09 листопада 2018 року в смт Ємільчине між 

Ємільчинською селищною радою  та  БРАНОВИЦЬКОЮ Наталією Іванівною, а саме: п.п а) 

п.15  Контракту  викласти  в наступній  редакції: 

 

« а) 5-ти розмірів  посадового окладу  лікаря  без категорії,  встановленого штатним  розписом 

відповідно до чинного законодавства»; 

 

2. Сектору кадрової роботи Ємільчинської селищної ради (Оксана ДІДУС) невідкладно 

забезпечити укладення з БРАНОВИЦЬКОЮ Н.І. відповідної додаткової угоди до  контракту 

згідно додатку до рішення. 

  

3. Доручити Ємільчинському селищному голові Сергію ВОЛОЩУКУ підписати додаткову 

угоду до зазначеного контракту. 

 

4. Додаткова  угода  набирає чинності з моменту  її  підписання  сторонами, однак її дія 

розповсюджується також на  правовідносини, що  фактично  тривали  між сторонами з 01 січня 

2022р.  до  моменту  набрання  нею чинності. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

Селищний голова                                                                                 Сергій  ВОЛОЩУК 



                                                     ДОДАТКОВА УГОДА №___ 

                         про внесення  змін до  контракту від 09 листопада 2018 року 

 

 смт Ємільчине                                                                                                        _______________2022р. 

 

Ємільчинська селищна рада Житомирської області  в особі  селищного голови 

ВОЛОЩУКА  Сергія Володимировича, діючого на підставі   Закону  України «Про місцеве 

самоврядування»  та  Статуту (далі – роботодавець), однієї сторони  та  директор  

Комунального некомерційного підприємства «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області  БРАНОВИЦЬКА  Наталія Іванівна, яка діє на підставі 

Контракту, з другої сторони (далі разом – сторони), на виконання  рішення Ємільчинської 

селищної ради  від ________№________ «Про  внесення змін  до контракту з 

БРАНОВИЦЬКОЮ Н.І.», за взаємною  згодою  уклали цю  додаткову  угоду про наступне:  

1. Внести зміни до Контракту, укладеного 09 листопада 2018 року в смт Ємільчине між 

Ємільчинською селищною радою  та  БРАНОВИЦЬКОЮ Наталією Іванівною, а саме: п.п а) 

п.15  Контракту  викласти  в наступній  редакції: 

 

« а) 5-ти розмірів  посадового окладу  лікаря  без категорії,  встановленого штатним  розписом 

відповідно до чинного законодавства»; 

 

2.Решта  умов  Контракту є  незміненими  та  обов’язковими  для  виконання  сторонами. 

 

3.Ця  додаткова  угода  набирає чинності з моменту  її  підписання  сторонами, однак її дія 

розповсюджується також на  правовідносини, що  фактично  тривали  між сторонами з 01 січня 

2022р.  до  моменту  набрання  нею чинності. 

 

4.Додаткову  угоду  складено та підписано сторонами  в двох  однакових примірниках, по 

одному  для кожної із сторін. 

 

5.Додаткова угода є  невід’ємною  частиною Контракту  укладеного  сторонами 09 листопада 

2018 року в смт.Ємільчине. 

 

 

РОБОТОДАВЕЦЬ 

 

Ємільчинська селищна рада 

Житомирської області 

11201, Житомирська область 

смт Ємільчине, вул.Соборна,18а 

ЄДРПОУ 04347605 

 

Селищний голова 

  

_______________Сергій ВОЛОЩУК 

 

 ДИРЕКТОР 

 

11201, Житомирська  область 

смт Ємільчине, вул.___________ 

РНОКПП 2581707760 

 

___________  Наталія БРАНОВИЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про внесення  змін до  контракту з БРАНОВИЦЬКОЮ Н.І.» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 

 

 


