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Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKo'i
областi в особi директора школи Шульженко Iнесси АнатqлiiЪни, що дiе на пiдставi Статугу
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- Сторони, уклt}ли це ip про таке (да_тri - flоговiр):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов'язуеться у 2020 роцi Заruовниковi надати послути, зазначенi в актах, а
Замовник - прийняти i оплатити TaKi роботи або послуги.
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1.2.НайменуваншI

1.3. Обсяги посл}.г можуть бути зменшенi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

П. ЯКIСТЬ РОБIТ ЧИ ПОСЛУГ
2.1.Виконавець гарантуе якiсть та своечаснiсть наданих послуг, вiДiтовiдно до положень Закону
Украiни "Про захист прчtв споживачiв".
2.2.У разi неякiсних послуг або невиконання ik,Виконавець несе вiдповiдальнiсть згiдrо з
Iмнним законодавством УкраiЪи.
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3.1. Cpta цього .Щоговору становить '/иt,?l!И./tr22 /_, а! 

"{./)n.,|(вказати цифрами й словами)

у тому числi:
(срtа.Щоговору визначасться з ур.жуванням Закону УкраiЪи "Про податок на додану BapTicTb")

3.2. Щiна цього.Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.

Ш. ПОРЯДОК ЗДЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1 Розрахунки за посJIуги, що е предметом даного.Щоговору, здiйснюються у безготiвковому
порядку грошовим перекttзом на рахунок Виконавець протягом двадцяти банкiвських днiв з
дати надаЕих посJIуг згiдно aKTiB виконаних робiт. Враховуючи, що Замовник е установою, яка
фiнансуеться з мiського бюджету, срок оплати BapTocTi наданих послуг може бри продовжений
до здiйснення вiдповiдного фiнансрання з мiськогобюджету.
4.2. Пiдставою дJuI прбведення розрахункiв с рахунок та акт виконаних робiт.

Ч. ПОСТАВКА TOBAPIB (НАДАНIIЯ ПОСЛУГ АБО ВИКОНАННЯ РОБIТ)
5.1. Виконавець зобов'язаний виконати послуги Заловнику протягом poкy з дати пiдписztнш{

даного .Щоговору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
6.1.У випадку порушення cBoix зобов'язань за цим .Щоговором Сторони несугь
вiдповiдшlьнiсть, визЕачену цим,Щоговором та чинним в УкраiЪi законодавством.
6.2. У разi невиконання сторонtlп{и договору cBoik договiрних забов'язань протягом
зzвначеIIого TepMiHy до них застосовуються штрафнi санкцiТ не нижче подвiйноi облiковоi
ставки Нацiона-пьного банку Украiни.
6.З. Сторони звiльняrоться вiд вiдповiдальностi за повне чи часткове невиконання або
неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим.Щоговором, якщо воIIо стttлося внаслiдок
дii форс-мажорних обставин.
6.4. Сторона, що не мае можливостi належним чином виконати cBoi зобов'язанЕя за цим
.Щоговором внаслiдок дii форс-мажорних обставин, повинна письмово повiдомити iншу
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Сторону про iснуючi перешкоди та ix вплив на виконання зобов'язань за цим ,.Щоговором.
6.5. Iснування форс-мажорних обставин повинно буги пiдтЪерджено компотентним органом.
6.6. З метою забезпечення 1^racTi у, цивiльно-прttвових та господарських вiдносинах, надаемо
згоду на обробку, зберiгання, використання, поширення та достуII до персональних даних
згiдно Закону Украiни кПро захист порсональних даних>> та iнших норм чинного
законодавства. НаведеЕа вище iнформацiя тzlкож може надаватись TpeTiM особшл.

VII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ
7.1. Сторони звiлъняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконанн;I
зобов'язань за цим ,Щоговором у разi виникнеЕня обставин непереборноi сили, якi не iснували пiд
час укладання,Щоговору та виникJIи поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне JIихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiйна тощо)..
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язztння за цим .Щоговором унаслiдок дii обставин
непереборноi сили, повинна не пiзнiше нiж протягом дяiв з моменту ix виникненrrя
повiдомити про це iншу Сторону у письмовiй формi.
7.3. ,Щоказом виникнення обставин непереборноi сили та строку iх дii с вiдповiднi документи, якi
видilються

(найменування оргаЕу, }повноважеЕого видавати TaKi доryменти)
7.4. У разi коли строк дii обставин непереборноi сиJIи продовжуеться бiльше нiж _ днiв, кожна
iз CTopiH в установлеIIому порядку ма€ право розiрвати цей ,Щоговiр. У разi попередньоi оплати
Учасник повертае За.пловнику кошти протягом трьох днiв з дня pogipBaHHJI цього,Щоговору.

VIII. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8.1. У виlrадку виникнеЕня спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiпryвати iх шJIяхом
взаемних rrереговорiв та консультацiй.
8.2. У разi недосягненнrI Сторонал,tи згоди спори фозбiжностi) вирiшryються у судовому порядку.

Ix. строк дi договору
9.1. Щей.Щоговiр набирас,rинriостi з <!tb> 1./ 2020р. i дiqдо З|.|2.2020р.
9.2. Щей,Щоговiр укJIадаеться i пiдписуеться у 2-х примiрникж, що мtlють однакову юридлIчну
сиJry.
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НЯ ТА БАНКIВСЪШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник:

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв
}lЪ 1 Охтирськоi MicbKoi ради CyMcbKoi областi
Юридична адреса;
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги,2
Суruська область
Поточний рахунок:
UA92820 1 720з442000020000з з 8 1 2

,Щержказначейська служба УкраiЪи, м.КиiЪ
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