
 

 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 
02.11.2020                                                                                              № 213 
 
 
Про укладання додаткової угоди № 2 до контракту з керівником комунального 
підприємства, що є у власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 
громади, в особі Пирятинської міської ради, від 18 вересня 2019 року                     
Маньком С.Л. 
 
 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, у зв’язку з виявленою технічною помилкою у додатковій угоді               
№ 1 до контракту з керівником комунального підприємства, що є у власності 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської 
міської ради, від 18 вересня 2019 року Маньком С.Л.:  

1. УКЛАСТИ  додаткову угоду № 2 до контракту з керівником 
комунального підприємства, що є у власності Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, від 18 вересня             
2019 року Маньком С.Л. (додається). 

2. Визнати такою, що втратила чинність, додаткову угоду № 1 до 
контракту з керівником комунального підприємства, що є у власності 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської 
міської ради, від 18 вересня 2019 року Маньком С.Л. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчого комітету міської ради                     
Вараву М.В. 
 
 
 
Міський голова        О.РЯБОКОНЬ 
 
 
 
 
 
 
 



 1

Додаткова угода № 2 
 

до контракту з керівником комунального підприємства, що є у власності 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади в особі Пирятинської 

міської ради, від 18 вересня 2019 року 
 
 
„02“ листопада 2020 року                                                                          м.Пирятин 
 
 

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради, в особі Пирятинського 
міського голови Рябоконя Олексія Петровича, надалі – міський голова, з одного 
боку, та начальник Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд Манько 
Сергій Леонідович, надалі – керівник, з другого боку, уклали цю додаткову 
угоду до контракту про наступне: 

1. Внести зміни до абзацу першого пункту 4.1 розділу 4 контракту та 
викласти його у такій редакції: 

„За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові 
нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного 
Підприємством у результаті його господарської діяльності, виходячи з 
установлених Керівнику розмірів сум, визначених постановою Кабінету 
Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859:  

посадового окладу в розмірі 16069,00 гривень (шістнадцять тисяч 
шістдесят дев’ять гривень 00 коп.).“ 

2. Решта умов контракту залишається незмінними і Сторони 
підтверджують за ними свої зобов’язання. 

3. Ця додаткова угода укладена у двох примірниках, які зберігаються у 
відділі персоналу та організаційної роботи виконкому Пирятинської міської 
ради та у Керівника. 
 
 
 
 

Виконавчий комітет 
Пирятинської міської ради 

 
Міський голова 

 
 

Керівник 
 
 

Начальник Пирятинських 
госпрозрахункових очисних споруд 

 
_________________О.П.Рябоконь 
 

____________________С.Л.Манько 

 
  
 
 


