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ЗДТВЕРДЖЕНО
розпорядження {еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноiадмiнiстрацii

|iдOТ червня 201gpoкy М 3Зlg редакцii п*Йр"оi.Ъ",r,
Щеснянськоi районноi 
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положЕнttя
про порядок ведення договiрrlоI роботив апаратi {еснянськоi районноI 

" 
;i;i к"..; о.;;;;;оi адмiнiстрацiI

1.1. положення 1, ЗаГаЛЬНi полоя(ення

{еснянськоi районноТ
визначае загальнi засадр
районноi в MicTi Киевi дстакож встановлюе ме} - раидержадмiнiстрацiя), а
райдержадмiнiстрацii п них пiлрозлiлiв апарату
зберiганнi договорiв. реестрацii, виконаннi ,u

розроблено вiдповiдгlо до норм Щивiльного кодексу
Бюджетного

комун€Lлъного майна , <Про oo.noioXli?u"IJ:;*J;
авових aKTiB.1 .3. Пiд догов у цьому Положеннi

держадмiнiстрацiТ з пит И' ЯКI

ого Та глr-гтппоя чного,

ц',д#ов"Т_;f"#ТЦIifl ,"."впорядкутанаrJЖi]
нерухомогомайна*о,r"fi i;r,J*"'ёX.fi ;i,JJr.;';:,ъrfu ъ*:h:зобов'язань.

оження поширюе.":т 
ILмеморанД}Ми, угоди проз€вначених у пунктi 1.4. ПоложЬнн".

Hi договори та договори
ржавну службу.
ладаються в писъмовiй
{еснянськоТ районноi вноi ним особи (далiновJIеному порядку

cTopl'. у кiлько"; 
"рrйр.rrпi", що вiдпоВiДае кiлькостi

1.6. Що договiрноТ роботи належить:
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пiдготовка проекту договору або розгляд про€кту договору, що надiйшоввiд iншоi с:горони (контрагента)j

пiдро к-тУ ДогоВорУ заiнтересоВаниМи структур ни|"Iи
ПlДПИСання погпрпл.,. 

ll;

о 
" " " 

*j,l'X"j }:Ъ::J; ня укл ад е н о го д о го в ору ;виконання зобов'язанr
здiйснr

зобов'язаr".'"", 
*о",ооп,,"jт:Ж;нками та виконанням договiрних

1.7. !оговiрна робота в райдержадмiнiстрlацii повинна сприяти:

1 . :13:'#'"i: 'ffffirО викона""" до'.оlвiрних .oooJou"u;
фiнансових lга lнших видiв o:".i;:r", 

ВИКОРИС'аННЮ матерiалъних, трудових,
зниженI

спричиняr.r'I 
непродуктивниХ витраТ та усуненню причин i умов, що ix

забезпеченнIо ?я\fтлптlr.] . .

райдержа^;Тl;i?,1"" 
i ВiДНОВЛеННЮ ПОРУ]хених майнових прав та iHTepeciB

забезпеченню вiдповiдальностi порушни,кiв по ядку ведення договiрноТроботи.
1,8, Ще Положення е обов'язковим для виконання посадовими особами таПРаЦiВНИкаМи райдержuдri,ri.Й*Ц";;i'ёоr." 

участь у веденнi договiрноТроботи.

ному пiдроздiлi райдержадмiнiстрацii, який берероботи, виконанIlя цiеi робо." покладаеться на*",ri;:ffi 
:;J"Htr*r;FiЖ;:i""#rr#,.:?fi ,""l"#;;;,;;:""o"

ПорУшенняМТрУДовоiдис."#:il'ТТ.#'#1,1r""',:':trffi"r""'iJ,:lJ"""Нr;
осiб згiдно з чинним законодавством УкраiЪи.

2.Пl
2l.у*,,uоО"ХНО;J.:'":"?JЗlЩ"1??j,ъr#;х,:,тi;::;н:"юетьсяз

и, визначених Законом rкратни <,про публiчнiержавного та комуБt€tлъного майна>>, постановами

:#1'*:,_iТ.::':л"ОГС)ОРГаНУКИiЪськоiмiськоiради
НОрмативно-правових aKTiB r r":H'i;Huu"), РiаЙДеРЖаДМiнiстрацiТ та lйi*

' преaмет яких пiдпадае пiд дilо зс
ся в i д по в io ;; ;; Ъl u 

"о.о 

-.i 
;; . *rТ :Ёi:.;Ыi":о нього, затверджени>( вiдповiдно до Эuпо,rу у;й;;

2,з, Пiдставою для включення закупiвлi до Рiчного плану закупiвель можебути службова записка, подана керiвникоr.Ьrруптурного пiдроздiлу апарату



з

РаЙДеРЖаДМiНiСТРаЦii, 
ДО ПОВНоваженъ яког() нЕuIежать питання, що становлятъпееlТ4еЗТоuооr, 

до Kepi вНика апарату райд;ержадмi Hi стр ацi i.
робiт uuo'"'uoKY' 

ЯКЩО ПРеДМеТ ЛО'О"ОРУ Еге пов'яз urriiз закупiвлею ToBapiB,
Р айд ер жад"' 

"Т."#;, "#i1" 
j :::".r.Х 

".,dХН";;; 

" - 
^ ; Р i й. 

""", 
- 

iо,, о 
" "У такому випадку структурний пiдроздi_lt апарату райдержадмiнiстрацii, доть питання, що спlновля., пр.дrет договоРУ (далi -),_ 

_ 
готуе служб.ву .;;;;;; на iм'я головиУповноваженоi особи, в якiй обгрунтовусться

2.5. уклl 
ДаННЯ Такого договору.

(далi-о"ffi :ъ:iffi :ж:нЁ:#.т#;Jl:lхЁххfr ýхffi т:;#.,н;оренду державного та комун€lJIьного ,uЙ",пu, Порядку передачi в орендуДеРЖаВНОГО Та КОМУНzlJIЬНОГО Майна, затвердженого постановою кабiнетуMiHicTpiB Украiни вiд оз червт.я 202О року J\b 483 к{еякi питання оренди
;.|;Нl"r:Ё##'JН::;;"" ;"О"'; ; l ii'"'' Нормати вно - пр ав ових aKTi в, що

2,6' ПроекТ 
. 
договорУ може розроблЯ 'исЯ будъ-якоЮ iЗ cTopiH, щодомовляються, KpiM випадкiв, передбъоarr* за](онодавством.2,7, При укладеннi договорЬ стор ни rо".уr" визначат иocHoBi: -r^ч vLvy лrr lvruлtУ'r'Ь ВиЗначати змiст ДоГоВорУ на

вiльного
розсудu,о,-iiiil"!Ц:Ж;ij_i;l"J3it#:Ж1:::::Jfi"#i|u,"насвiй

""";H:,T;.*"J""""#i, "'_НЗоженого 
Кабir,ето, ЙJ.rоi. украiъи, чи у

ff *Ё:Щl;i#*I;ff"""ji"",t'.Т"Т"хlН;:i:хТыТJ,.,J.ж"'*:
договору. при€днання, запропонованогс

}""#ffi *:,ж,;нl;ffi ;;;;i:."Ё''i"^;l"fi ";у,ЖuТ,,":;
2,8, Проект договору мае вiдповiдати таким вимогам: вiдповiднiсгьЗаКОНОДаВСТВУ' НаЯВНiСТЬ iСТОТНих умов, лсlгiчна 

";;;i;;"HicTb викладу,вlдсутнIсть суперечr остей у TeKcTi про.*Йо.о,rору.

- 
" 
rrln;I.[:H: X,:. :P:_' 

-'Y Д О'О' Ор у ор е нд и з д i й йЬ етъ с я б ал ан с оутр иму в ач е м
оперативногощ!1-1х:Y:,"щ::цlх#i;1;lхъ;::уf 

:,#;;*,'*:;;Н:затверджений постановою Кабiнету МiнiсЙЪ^Упрui"" 
"Иll 

"..р.r.," 
2О2OрокуJ\b 820 uПро ЗаТВердження примiрни- 

^;.;;;jB 
оренди держав ого майна>>.. 2,10, У разi отримання 

"ро.*rу договору 
"lд 

;"-оГБ;"" (контрагента)
:ЁХlХ'ffiТЪ ;JfiН1;;'О"п"дuе 

умови 
"ро",..у до.оuору, його економiчну

2,11. Вiдповiдагrьний пiдроздiл проводитъ попередню перевiрку умовпроектУ договорУ, копiй y"u"ou""' докумен:гiв сторони (контрагента) задоговором та iнших документiв, наданих сторо*lою (KoHrpu..rr.oM) перевiряеконтраГента на наявнiсть iнформацii про ;";; uiд*р"."*;;;u",rих 
ресстрах,
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зокрема' щодо наявност' 
i:gоо'ацii про к:iнцевого бенефiцiарного власника

ЁЖff"iЪl;:u'' 
НаКЛаДеННЯ СаНкцiй, 

"u"".,ocTi статусу неплатоспроможностi
Пiд чаС укладання договору вiдповiдалъrrий пiдроздiл перевiряе наявнiстъ уil"ff*ХIflff :Н:l,;J:'ОВоромвiдповiдlr,_.лё:,I"rановчихдокументiвправа

отримання 
" 
lo *ойр 

" 
J;;;;Жiffii}lff r, Koi д iяль но cTi, оr" 

" 
Й r. ;;; ;Ъ" r.

копii установчих документiв;копii св
р е е с тр а ц,-. 

"#1Н"-Х "ЪЁ,,|; lfi Ц'#, " 
iЖ i, Hii н;"" 

" 
li,, i,", 

о о цт в а пр о
довiдки вiд банкiвськоi y.runo"r, в якiй 

"Ьra-iИЫ-"]о*о"rо рахунок, iззазначенням банкiвських p.n"ir"ri" 1;;;-; Ju*.r"on, МФО, код СДРПОУ);розпорядч::го акта про призначе""" I{u посаду представника контрагента -уповноваженоi особи, яка 
^буд; 

;Й";}uu'" договiр, або довiренiстъ на#ЖXTёTlrr#I;i$"J#Ji"Y "-' *""in1"*,o'', я кщо так i п о вн о 
" 
u,n." 

"" n.
зазначенi документи MaIoTb бутипiдписанi та засвiдченi контрагентом.

".,r? 

".1#iir"jrriЪНffiЬСЯ 

УКЛаденим, коли плiж стор;;;;;'о"сягнуто згоди за
IСТОТНИМИ

необхiднi для д Tl, що визначенi законодавством, або Ti, що
ОДнiеi iз cTopiH мае ' а ТаКОЖ УrЭi Ti УМОВИ, ЩОДо яких за заявою

дата i мiсце його укладання; 
ГОДИ' ЗОКРеМа:

повне найменування cTopiH;
ПРеДМеТ ДОГОВОРУ (НаЙМеНУВаННЯ ToBapiB, робj], послуг) i зазначенням йогокоду вiдповiдно до Нацiоrr*"пого класифiкатора Украiни Дк 02 l:2015 <Сдинийзакупiвельний

цiнаоо.*liiЁХ?i.11';;Щ:ffi riнх*н,iьяътi*_1"Jн#;;;мiсце передачi .ouupy 1""понu"ня р lбiт, наl(ання послуг);права та обов'язки cTopiн за договором;порядок виконання, здачi та приймu."" робiт (надання послуг);способи забезпечення виконання зобов'яза
в iдповiдал:,"1:r: .r";' ;; ; тому числi, оinlr".i,lr;Ж^Жлмi 

Hi страчii вiдвiдповiдальностi за поруш,"п" грошових зобов'язань у зв'яiку з несвоечаснимвiдкриттям бюджетних асигнувань не з вини райдержадмiнiсrрацii, а такожнесвоечасним п
вiдповiднr, 

"'#:i;i,'"""' 
ОРГаНаМИ {еРЖаВНОi'КаЗ нач" r;; слу жби украiъи

форс-мажор (обставини непереборноi сили);порядок врегулюваFIня спорiв ;

no"ni,T.l,rlr##:H;Py, 
ПОРЯДОК внесення змiн, умови розiрвання договору та

юридичНi адреси та банкiвськi реквiзити cTo;liH.



2.14. !одатками до договору можуть бутlа:специфiкацiя;
протокол погодження договiрноi цiни таlабо калькуляцiя кошторисноiBapTocTi з розрахунками 

"iдпо"iдЪо оо'.ru..й витрат;графiк виконання робiт;
технiчнi вимоги (уразi необхiдностi) до предмета договору;iнша документацiя, що е невiд'емною ча

oo.ffi :il:,::f, ;""нli:д*#;i;'#;:Jliii"JJ;утизазначенау
,*,I-i,.rj,i.ffi ffi ffil**li*}*;r:*о,ачаютьсяпорядковiномери
Договору оо1", номер йому не присвоrо.."."]аlВИТЬСЯ. 

У РаЗi ЯКЩо додатокдо
2,15, {оговорй, йо мiстять бюдrкетнi фiнансовi зобов'язаннярайдержадмiнiстрацli, уппiдu-."." на строк llo кiнця Ъ.о*.r"ого року, ше убудь-якОму разi до ,оu"О,о i"*оrання 

"r"i"r, зiе договором зобов'язань у частинi

:lЦitri]: rHifi:;LX.i? ffiХffi% 
io"uo (здiйсненi робо,,, b,p.,u"i

бЮДЖеТному перiс дi. 
- -- UrДrrvDrЛПИА UrOД)КеТНИХ аСИГНУВанъ у noro.r"ory

щоговори маютъ мiстити умову про здi;йснення райдержадмiнiстрацiеюоплати за ff

;;нffi;хкj"*#Р;'.:"Ёl^Я*i"ff Ъ:.Ж*"*iЖii**#}jН
2'16' {ОГОВОРИ ОРеНДИ УКладаю ься вик:лючно пiсля надходження llaспецiальний

авансово." 
"".::;Ж:."#J+'J#:iTH';:o#" 

вiд ";;;;,,законода".,"о,.iр;Б;;;iЪо*u",,огота-;;r.lgr*;*ЖЪr.;ъ:Н1'"';
2'17 ' У РаЗi ОфОРМЛе"'r" до.оворiв на двох i, бiльrце cTopiHKax вони повиннiбути пронумеро"u"i 

"о"".,ulчи з дрУгоi сторliнки. 
_Ном"р" .ropiHoK повиннiпроставлятися

KcTopiHKa" ,. о::;;f;#:r"ХНЬОГО 
ПОЛЯ аРКУШil арабськиЙ" ц"фрur" о., .no"u

, 
"-о: 

;l';"1,'#HHh #::"TY Ы: i :ffi ffi : 
с я п i д ч и щ е н ня, в и пр авл е н ня,

' 'n"il"#'fi 
ПОГОДЖеllня (вiзування) просктiв договорiв та ix пiдписання

iменl;йо;;J,хщ",?,Т",нн#*х,i.#;;:;ът;i,"ffi*т* j;
;ЖiЖЪ#|.'Дil:ОСТi СУб''п,u уЙ';о;; д оговiр, rо*пr"остi виконання

. У випадку, коли договiр укладаеться за резу.IrьтаIами процедури закупiвлi,пlслЯ iT проведення, визначення переможця .га .riд.rисанн" виконавцемсуб'ектоМ господарIовання двох примiрникiв договору, ocTaHHi передаютьсявiдповiдальному 
"йр 

о.дlпу .iпl' rооuння на пiдпис Уповно важенi й осо бi .
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у випацку, кол: договiр оренди украдаеться за резулътатами аукцiону чи без
проведення аукцiону, ni.n". затвердження протоколу про результатиЦiОНУ абО ПРИйНЯТТя рЬiор"дження про передачу такого майнапiдписання балан.оуrр"rувачем i потенl .-

KiB проекту договору; ocTalHHi r.o.ou.#T'}":ffi#ffh;
дання на пiдпис Уповноважrэнiй o.bOi. 

-]

з,2, До проекту договору додаються Доl(атк и, наякi йдеться посилання уДОГОВОРi (СПеЦИфiКаЦii, 
РОЗРаХУНКИ тощо) та копiя прото] олу про визначенняПереМожця закУпiвлi (У разi 

-про"'оiо1" 
гrроцедури закупiвель), установчiдокументи коfiтрагента (Виписка G"r".l з СдиногоюриДичних осiб, фiзичних осiб-пiдпI;;;;;1" Iа громадсък ffiШ:";ТН;ilНfrj,Жff:-' "'"u:,Iy:i;;;;.""cTi), що пiдписус

З.З. {о прое, Ре€СТРlВ ПРО ПеРеВiРКУ контрагента.
гоТУеТЬся вiДповiдальним 

Tryoroir,";:"#offir:fi;#"'#"#'1TY' -*ЗаЗначенi посадовi особи, що оУду," ;i;йи проект договору. (!одаток 1 доПоложення)
З.4. Проект договору повинен бути завiзов:rний у семид нний TepMiH.У разi 1?у"п:i'потреби y;;u;;;lo.o"ooy, за дорученням гсло9и

fi:#ЖХЖ:'!|:ХЖ:О 
'УПО""ОВаЖеНоi 

особи, строк вiзування може бутлr

"о""1j"rr?ХХiЦЮ-ВаННЯ 

Та ПОГОДЖеННя проектiв договорiв здiйснюетъся шляхом
договору,u "ffi ffi "#fi :::l;1,.,жffi*fн**,хж; ","lНовiдповiдальний 

"Йро.дiп;
, особа' 

"1дпо"iлш}]3.,_,'u органiзацiю та проведення процедурв закупlвель В апаратi раидержалмiнiстрачiт io}i -дення закупiвель);
РСЬКОГо облiку та звiтностi рlдfiдgржадмiнiстрацiТ;сектор з питань запобiгання та протидii корупцii;ЮРИДичнЧ 

"iooin райдержалri"i.rрuчiТ.'

o"..*fi Тr'#;:Ы;il"J ""Ъ,,... вiдповiдаль Hi сть за опр ацю вання проекту
3 . 5. i . Ъiдпо"iдальний .,iopoXii.iT,""' 

ЗокреМi. :

;'x'#;xTJ,:'."*:;i;::fi 
Ъпублiчнiзак:упiвлi;вiдповiднiсть зако"одu"ar",

правилънl..,р".рlй"#'r"Т;'"НIТ:-fi :ffi "filНil"ЪlТ#Jf;
погодження догоВiрноi цiни, калькуляцii, коштодlисноI BapTocTi з розрахункал{ивiдповiдНих статей витрат, .п.цrфl*ацii тощо);правильнiсть розрахунку орендноi плати;''за дотримання визначни* ruпооrодавством cTpoKiB укладання договорiворенди;

обгрунтованiсть цiни;
вiдповiднiсть змiсту договору його MeTi;
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тримаI{ня правил орфографii, граматики,

закупiвель (у разi закупiвлi ToBapiB, робiт

ублiчнi закупiвлi;
i очiк.уваноi BapTocTi закупiвлi Рiчному

УМОВ договору вимогам тендерноi

аб_о прийняття рiшення про укладеннястеI\{и;

я бюджетних коштiв;

обiганrrя та виявлення корупцii
проведення анаJIiзу контрагентiв 

райдержадцмiнi страцii;ВiДПОВiДНiСТЬ ПРОЦ'ДУР" У*ЛаДення ло.Ъuору з аконодавству про запобi ганнякорупцii.

HicTparlii за:

т} !огrсвору, що не допускае рiзного

з iншими заiнтересованими
I, до компетенцii"*Й* n*.*"r"
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у разi розгляду юридичним вiддiл<rм 
9айлержадмiнiстрацii проектудоговору, до розроблення якого юридичний вiддiл;;йався (про€кт поданоконтрагентом), строК йогО розглядУ станови1ь до трьох робочих днiв.3,8, Пiсля погодження (вiзуванн"; npounry договору особами, зазначеними впунктi з,5, цього Положення, примiрниltи проекту договору подаються

i'ffiH}"JJ# 
";Т,l"rоiлом 

на пiдпЙс гono"i рuЙо"!*адмiнiстрацiт або

вору надано контрагентом, то на пiдпис головiуповноваженiй о.обi раидержuоriпi.rрацiт подаютьсяеною особою контрсtгента примiрники договору.3'9' {ОГОВiР Мае бУТИПiДПИСаНий лише riu. особою, прiзвище якотзазначенов преамбулi та реквiзитах договору.

в 
одання непогодженого (або погодженого з порушеннямдку) проскту дtоговору на пiдпис головiр Уповноваженiй особi.з,11' Забороняеться пiдписання непогоджен го (або погодженого зпорушенням вищезазначеного порядку) проекту договору.з,12, Використання при вчиненнi npu"o.r"riB фаЙмiльного вiдтворенняпiдпису за допомогою засобiв механiчного або iншо.о *опi.ouuпня, електронно-цифрового пiдпису або iншого ан€шога власно]ручного пiдпису не допуска€ться.з,13' СупровОдженнЯ договорУ в частинi пiдписання ио.о контрагентомзабезпечуеться вiдповiдап""", пiдроздiлоr. 

_,

з,l4, Розбiжностi, якi виникають мiж стор(]нами пiд час пiдготовки прсектудоговору або укладення договору, розглядu.iо." вiдповiдалrrr, пiдроздiлом iз

;НЖr,:Ж, J,.'rЁ# 
ОбХiДНОСтi, вiдпов iд" 

"* структур н их пiдроздi л i в u.,upury

у разi незгоди контрагента з п]Dопозицiями i зауваженнями

;rАТЖiНiСТРаЦii 
ДО 

"О":::Iл ДоГовору та неможливостi врегулювання

Упо",о"ажена#JЁr"rr"#a,"J:i?"#J";,i'.l3:i;,ffi iуiýт.тычцiлому або про розв'язання спору в судовому порядку, про що вiдповiдальнийпiдроздiл письмово iнформус контрагента.
3.I5. Погодження та пiдписання проектiв ,цодаткових договорiв (угод) провнесення змiн та доповнень до уклад(эних договорiв здiйснюетьсяВiДПОВiДаЛЬНИМ пiдроздiлом у порядку, передба.ченому для укладання договорiв.До додаткового договору (уiодri'"б;Й;;rово додоеться копiя договору (здодатками), до якого вносяться. змiни таlабо lIоповнен ня) а також документи(СЛУЖбОВi ЗаПИски, листи, тощо), чо .ny.y;;;, пiдставою для внесення такихзмiн та"/або доповнень.
з,16, У проектi додаткового договору (уголи) до договору обов'язковоз€вначаеться:
номер, дата та мiсце укладення додаткового договору (угоди);номер та дата укладення договору, До якого вносяться змiни або якийплануеться розiрвати;
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м договором (угодою);
овнень;
повнеIIню;
йкiв cTopiH.

гься В порядку, передбаченому
:раiЪи, та оформлюеться письмово,
,вору.

ицii про дострокове розiрвання договорупро цс) Голову райдержадмiнiстрацii' або

_ погоджуеться в порядку, що
[о угоди про розiр"u""" оо"о"ору
ами.

ня укладених договорiв

в здiй:снюеться Iоридичним вiддiлом
енди).
оренди здiйснrоеться вiддiлом з питань

ори виключно пiсля ix повного
договору, встановлення вiдповiдностi
овору BciMa сторонами.

дня подаеться на ресстрацiю доа,бо вiддiлу з питань майна
дповiдальним пiдроздiлом.

прис.воюетъся номер за журн€шом
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4.7.L В разi, якщо на

НОМеРом контрагентa ,"ffЪТ.Х;#,Т" ;flЪЁffору з реестрац iйним
ПРИСВОеНОГО КОНТрагентом номера. 

lrl ЗаЗНаЧаеТЪСЯ ЧеРеЗ ДРiб пiсля
4.8. Пiдписанi та,;icTp;i";""T:fi##",i"{]:;",.""1"?_L"i'#;.Ъ"""";::,H

до вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтнос.гi
iншi дого""JT;:;,X'#;:T ; fiIl#Жlт; 

"*;;;;n"n"я 
у дого ворi Iз с i

.оuоuОiirur"#О''rffiеРСЬКОГо блiку jl_ .:]]I".ri райдржадмiнiстрацii
Пiдписан;;" 

^ 

о".5""о, 'r#З'* РОбОЧИХ Дrriв пiсл, *ruд*одж )ння до вiддiлу
казначей.uп, ..договору здiйснити його реестрацiю в органi ЩержавноТ4.10."й'#;f;;:iН:'го 

облiку та звiiтностi не пiзн.За ДНеМ ЗДiЙСНеННЯ реестрuцiтдо.о";;;; 
"i*", {ержавноi n,i'" 

ДНЯ, Наступного
УКРаiЪи, зобов'яза"rЁ*Ъuдати копiю'"i*":J:::::j:"rчейсъкоi.пу*о,вiдповiдальн ;;;;""::::,. 

ЗZlРеестрованого договору до
4.1 1. вi':::_i'ryОЗДiЛУ, 

Ir(o супроводжуе логовiр.

;*fi *fi :i""+J:Hffi i;:ж;-".;ri."l.'.".'#"H':"aliT,.^Nffillx1
погодженп" r" "'ЖбИ УКРаТНИ ДОГОВОРiв, що пiдписанi з пс

4 1 2 
^"Ё:ilЦТ::::ff Uffi i,;i *н *** J;1О*" " 

НЯМ П ОРЯД ку

ДОГОВОРiВ, fiОДаТКОВому до.оuору (у.одi) ,р'."о,осться no*ro"-i РееСТрацii
З€tЛеЖНОСТi ВiД Кiлъкостi .,оп.р.д";* oooin"#:""::::::: j,]ГЯ5КОВий номер в

::::i.fi ji:}Б"ъ"ffi :Я*;tж#iХЖ'ii^'J;:*#ffi H::J;."
ДоДаТкоВий договiр су.йуiоо .о"оичного ':, _]lju' ПроТягоМ одного дня

;#,#"; жý l* ж::*tъ*ж Ji т;i.iffi.J,т, ffii|ffT xT
РееСТрацii договорiв. 

J -JLlL|'l Л\'Л4rКUtsОГО ДОГОВОРУ (УГОДи) до журналу
4,14, Мiсцем зберiгання додаткового договору (угоди) е мiсце зберiганнядоговору.
4.15. ВiДДiЛ бУХГаЛТерського облiку та звiтностi р_айдержадмiнiстрацiТ непiзнiше дня, насryпного ,u о".' здiйснення реесТрацii дода(угоди) в орган i дЬр*uu"йi"u"ейськоi служб и у-рr]ъ,i ;#:;:;#*;:i;копiю зареестрованого додаткового до.оrору (угоди) вiдповiдальномупiдроздiлу.

,4,16, Працiвник вiдповiдального пiдроздiл,у пiсля пiдписання угоди про::;J."?,:;;АХlХТЖ:ff "^НЖlИlЖ:;Тl:I:9"u,"Б"Ъuu*.ноюособоrо
ВiДДiЛУ З питань майна *ory,i-"Hoi власн"...i'iЯ#"Ё;,НН},Ш;ff:r."ЖТвнесення запису про розiрuu"r, договору до uiдцпо;Й;;;';rоп*, 

реестрацiТдоговорiв
4.17. Мiсцем зберiгання угоди про розiрвання договору с мiсце зберiганнядоговору.
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иконанtlям договорiв
контрOлъ за виконанням умов договору

альIIiсть за ведення дtоговiрIrоi роботиза ведення договiрнс,i роботи ,',Ь*""rу пiдготовкивору до повного його виконанн" по*rruоаеться на

ЗНН.,ТЁil;""о,, несуть вiдповiдалънiсть в

ього Положення покладасться натинi укладання договорiв оренди

. 6.4. Про виявленi пору РаЙДеРЖаДмiнiстрацiт.

|ИЛi1 райдержадмiнiЙ lГО ПОЛОЖення tоридичний
службовою запискою iз во райдержадмiнiстрацii
НеДОПУщення ik у подаль ННЯ ТаКИХ порушень та

6.5. Недотримання цъого Положення може бу,типiдставою для притягнення
дку.
айдержадмiнiстрацiТ, якi

облiк, зберiгання та
bHicTb за недотримання

Керiвник а
Ольга МАШкIВСъкА



ffffi;l*" про порядок
ведення договiрноi роботи в
апаратi {еснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii
(пiдпункт 3.3. пункry 3)

КАРТКА РУХУ
проекту договоруСторона 1

Сторона 2
Предмет ло.о"ору

I_{iHa

пояснювальна записка

Кошти передбаченi за КВЕК
|tГОЧе4r. га закупi влi пров ед.rul-
l паt!п..д:-__ 20Iдентифiкатор закупi"rri

Результат р...""ду

Виконавець (посада, iм'я, прiзвище)



L

(э
оо

Е
'1

ý
Е
!

L

о
чх
Ф
Ф

ý
н
н
ýЁл
Ф

х
н
-
t0

Ф

>,
он

L

о
}rо-
о

ol
н
но
ъо(,
tdр

)е

}iо-

r5ч

эgЕ.ёЕЕtl Ё.ii,; r}rJнлrч *.!q tr_о ý
цд ёЕ ý яч.лй
ýР Еd У,6 N): i.zъ Е
-ч.ЕН. 'F. lJ tл

а оlЦ
ё =.Q Е
Е хЗЕ
ý хФ:ч ЁрБ
-ь. -,Qъ\iьпOй8Ев

х з.^
н Fý696-:лнч *

нrл ч
оlч

йх
9,

цJ

Ef- Z

ь.)

9о
LлбнёЁ*-
лолJ

ocD!''IJ ъ Е.,чЁ,
l

*lý(l

UJ

ý

U,

н
iTJoJD
tсочв

оl

}r
.]F

ЕЕноБ

\t

trл
YFl

ъ}r

ф

w
о .1-.н н

ij.9HLчл
.НхЕ0
ёJ Е,
}rrOЦ
Lчн,ýБ

*\ Е
*L

\о

I
I

-..]

F]



Е
ч

L

tъоа

tr
l

}r -JoaD-т,

Е:

в

ýе

FJхр

оrJ>з

Ф

9Ё Е, ё в FЕ] Е,о о f,д]
х Ё.Е Е. 9'Ч
Ё ё ё,Е ý я
дР Ф Y,6- uJLE;K! Е..Е.(J;л

а OlЦ
нl-л(j

Ё хЕЁ'aц н lч/q g;E
е ;,Еý

ЁЕý
Ннж
ё,ýЁцЁ|n )лqо

ЕFх
9,

ц
Фо

;!
о
д)

оol
о
J


