
Договір № ЛЛ/ 
про надання послуг

м. Полтава
(У/:> 2018 року/  ?  <?

Бюджетно - фінансове управління виконавчого комітету Полтав
ської міської ради, за договором -  Замовник, в особі начальника управління 
Чумак Тетяни Миколаївни, з однієї сторони та фізична особа - підприємець Зуб 
Світлана Вікторівна, надалі -  Виконавець, яка діє на підставі виписки з 
ЄДРЮО № 2 583 000 0000 001675, з другої сторони, уклали цей договір про 
наступне:

1. Предмет договору 
і.і. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати 

Замовнику за плату послуги по упорядкуванню справ постійного 
зберігання та з кадрових питань (особового складу) за 20<£-2О£роки. 

2.0бов’язки сторін
2.1. Замовник зобов’язується:
2.1.2. Надати Виконавцю всі необхідні документи для надання послуг, 
передбачених цим договором.
2.1.1. Своєчасно провести оплату послуг на підставі акту прийому-передачі 
послуг та згідно із рахунком Виконавця.
1.2 . Виконавець зобов’язується:
2.2.1. Провести науково-технічне опрацювання наданих документів.
1 .2 .2 .
Скласти чернетки описів.
2.2.3. Повідомити Замовника протягом одного дня про виконання договору.
2.2.4. Надати Замовнику акт прийому-передачі послуг та рахунок.

3. Ціна Договору і порядок розрахунків
3.1. Вартість послуг Виконавця (ціна договору) складає 14489,00 грн. 
(чотирнадцять тисяч чотириста вісімдесят дев’ять грн. 00 коп.)
3.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником в день приймання 
послуг.
3.3. Всі розрахунки по даному Договору здійснюються безготівковим перека
зом в гривнях.

4. Відповідальність Сторін
4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань винна сторона несе 
відповідальність згідно діючого законодавства України.
4.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну сторону від виконання 
зобов’язань за цим договором.

5. Умови виконання договору
5.1. Строк виконання договору Виконавцем орієнтовно складає один 
календарний місяць з дня укладення договору.



5.2. Факт виконання договору підтверджується актом прийому-передачі послуг, 
підписаним Сторонами або їх повноважними представниками.

5.3. Акт прийому-передачі послуг підписується повноважними представниками 
сторін протягом 10 днів з дня виконання договору Виконавцем.

6. Вирішення спорів
6.1. Спори, які виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом 
проведення переговорів з прийняттям відповідних рішень.
6.2. У випадку неможливості досягнути згоди, спір вирішується в судовому 
порядку згідно з чинним законодавством України.

7. Строк дії Договору
7.1. Даний Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31 грудня 
2018 року, а в частині розрахунків -  до повного виконання умов договору.
7.2. Строк дії договору може бути змінено за погодженням Сторін.

8. Застереження про захист персональних даних
8.1. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» 
№2297-УІ від 01.06.2010р. кожна зі Сторін договору гарантує, що у 
відповідності до вимог чинного законодавства України отримала на 
необмежений строк однозначну, беззаперечну згоду її співробітників -  фізичних 
осіб щодо обсягу та обробки своїх персональних даних, відповідно до 
сформульованої мети їх обробки, для забезпечення реалізації цивільних, 
господарських, адміністративних, податкових правовідносин та правовідносин 
у сфері бухгалтерського обліку, координації дій і виконання Сторонами умов 
цього Договору.
8.2. Сторонами повідомлено своїх співробітників -  фізичних осіб про зміст прав 
як суб’єктів персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» №2297-УІ від 01.06.2010 р. та мету збору персональних 
даних.
8.3. Сторони підтверджують, що повідомили своїх співробітників -  фізичних 
осіб, про їх права та як суб’єктів персональних даних, мету збору цих даних та 
про те, що їх персональні дані включені в базу персональних даних іншої 
Сторони та можуть бути передані афілійованим особам іншої Сторони в Україні 
та за кордоном, а також їх контрагентам.
8.4. За порушення умов, передбачених цим розділом договору та чинного 
законодавства України щодо захисту персональних даних, винна Сторона 
відшкодовує іншій Стороні спричинені останній прямі збитки, у порядку, 
передбаченому чинним законодавством України. До таких збитків Сторони 
зокрема належать штрафи, фінансові та будь-які інші санкції, інші грошові 
вимоги, що були обґрунтовано висунуті Стороні за порушення умов цього 
Договору та вимог чинного законодавства України. Внаслідок дій 
(бездіяльності) винної Сторони.
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9. Прикінцеві положення
9.1. Дія Договору припиняється :

- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за договором;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

9.2. Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в 
інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
9.3. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору 
оформлюються в письмовій формі, як додаткові угоди та підписуються 
уповноваженими представниками обох Сторін.
9.4. Усі Додатки до договору є його невід’ємною частиною, набувають 
чинності з моменту набуття чинності договором та діють протягом строку дії 
договору.
9.5. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які 
мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10. Юридичні адреси та реквізити Сторін:
ЗАМ ОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

Бюджетно - фінансове управління 
виконавчого комітету Полтавської міської 
ради
Поштова та телеграфна адреса:
36000, м. Полтава, Полтавська обл., 
вул. Соборності, 36

Поштова та телеграфна адреса; 
вул. Гоголя, 25, с. Яреськи 
Шишацького району 
Полтавської обл., 38030 
р/р 26004054621630 
МФО 331401 
КодЗКПО 2590204188

Фізична особа-підприємець 
Зуб Світлана Вікторівна

Фізична особа-підприємець

б/п
/  С.В. Зуб/


