
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

07.09.2020                                                                                              № 165 

 

 

Про укладання додаткової угоди до контракту з керівником Пирятинського 

краєзнавчого музею Купріян Н.Г. 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, законів України: „Про культуру“, ,,Про музеї та музейну справу“, 

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 

контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури 

призначення керівників державних та комунальних закладів культури“, 

розглянувши листа директора Пирятинського краєзнавчого музею Купріян Н.Г. 

від 08.07.2020 № 2497/02-34:  

1. УКЛАСТИ  додаткову угоду до контракту з керівником Пирятинського 

краєзнавчого музею Купріян Н.Г. (додається). 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчого комітету міської ради                     

Шикеринця І.С. 

 

 

 

Міський голова        О.РЯБОКОНЬ 
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Додаткова угода 

до контракту з керівником Пирятинського краєзнавчого музею 

 

 

„07“ вересня 2020 року                                                                            м.Пирятин 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, законів України: „Про культуру“, ,,Про музеї та музейну справу“,                 

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 

контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури 

призначення керівників державних та комунальних закладів культури“, 

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради, в особі Пирятинського 

міського голови Рябоконя Олексія Петровича, надалі – міський голова, з одного 

боку, та директор Пирятинського краєзнавчого музею Купріян Наталія 

Геннадіївна, надалі – керівник, з другого боку, уклали цю додаткову угоду до 

контракту, що укладений згідно з розпорядженням міського голови від 

11.04.2019 № 73, про наступне: 

1. Внести зміни до пункту 3.3. контракту та викласти його у такій 

редакції: 

„3.3. Керівнику надається щорічна основна оплачувана відпустка 

тривалістю 28 календарних днів. Дату основної щорічної відпустки та її 

тривалість Керівник погоджує з міським головою.“ 

2. Решта умов контракту залишається незмінними і Сторони 

підтверджують за ними свої зобов’язання. 

3. Ця додаткова угода укладена у трьох примірниках, які зберігаються: у 

загальному відділі та інформаційного забезпечення виконкому Пирятинської 

міської ради, у відділі персоналу та організаційної роботи виконкому 

Пирятинської міської ради, у керівника. 

 

 

Виконавчий комітет  

Пирятинської міської ради 

 

Міський голова 

 

_________________О.П.Рябоконь 

 

Керівник 

 

 

Директор Пирятинського краєзнавчого 

музею 

_______________________Н.Г.Купріян 

 


