
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
площа Перемоги, 2, м.Кременчук, 39600, тел. (05366) 22580 (факс), 35169 

Е-шаіІ: ки11ига@кгешеп.§оу.иа, Код ЄДРПОУ 02230017

■ІН0.<М&к 1Гу/о/~/У./  на№  її/*  .ід И  <0-

Гр. Овчаренко С.
&і+^е^ие8^-26174-87с97а06@(1о8^ир.р^аV<1а.сот.иа

На Ваш інформаційний запит від 01.10.2017 Управління культури і 
туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської 
області в межах своїх повноважень направляє копії запитуваних Вами 
документів лише за 2016 рік, а саме: копія договору, рахунок і акт, підписаних 
між ФОП Михаклик С.О. та Управлінням культури і туризму виконавчого 
комітету Кременчуцької міської ради.

Додаток: на 4 арк.

В.О.КОНДРАШОВ

Горгола 35169



ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

І /  1 /
« 2016 р.

м. Кременчук !  ̂ ^  1^

Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької місько; к 
Полтавської області, в особі начальника Управління культури і туризму Кондрашова 
Володимира Олександровича, що діє на підставі Положення про Управління культури і 
туризму, далі по тексту - «Замовник», з однієї сторони, та фізична особа-підприємець 
оіихайлик Сергій Олександрович, далі про тексту - «Виконавець», з другої сторони, разом 
далі по тексту - «Сторони», уклали цей Договір, далі по тексту - «Договір», про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до даного Договору Виконавець надає оплатні послуги з організації 
концертних заходів у рамках відзначення 445-ї річниці з Дня заснування міста Кременчука та ^  
73-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників, а Замовник зобов'язується 
приймати та оплачувати послуги Виконавця.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Виконавець зобов'язаний:
2.1.1. Зберігати конфіденційність інформації, що стала відома Виконавцеві в зв'язку із 
виконанням ним своїх обов'язків по Договору.
2.1.2. Надавати послуги належним чином в точній відповідності до умов Договору.
2.1.3. Після надання послуг надавати Замовнику для підписання акт наданих послуг.
2.2. Замовник зобов'язаний:
" 7.1. Сприяти Виконавцеві у виконанні ним своїх обов'язків по Договору.
~с.2. Оплатити послуги Виконавця згідно умов відповідного додатку до Договору.
2.2.3. Протягом п’яти робочих днів підписати та надіслати Виконавцю наданий останнім 
для підписання акт наданих послуг або надіслати йому обгрунтовану відмову у його 
підписані.
2.3. Виконавець має право:
2.3.1. За погодження із Замовником залучати до надання послуг згідно Договору третіх осіб.
2.3.2. На оплату послуг.
2.4. Замовник має право:
2.4.1. Відмовитися від оплати додаткових послуг, якщо вони не погоджені із Замовником.

3. Порядок впконання-нриймання послуг та здійснення розрахунків

3.1. Оплата виконаних послуг здійснюється в національній валюті України по 
безоплатному розрахунку на розрахунковий рахунок Виконавця з дня отримання 
Замовником послуг на підставі рахунку та акту наданих послуг на основі рахунку-фактури
; Іщю статті 49 Бюджетного кодексу України.

3.2. Загальна сума Договору є договірною і становить 1Щ 00О ( ЦЮ О ИиСґУІА ҐУЩСлЯ/1 І

7-3. Замовник приймає виконані послуги на підставі Акта наданих послуг, оформлених 
Виконавцем належним чином.



3.4. У випадку мотивованих зауважень стосовно виконання Договору, Замовник надає 
Виконавцеві письмовий перелік необхідних доробок та погоджує терміни їх виконання.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність 
відповідно до закону.
4.2. У разі невиконання умов Договору Виконавець повертає кошти Замовнику.
4.3. За невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором винна 
сторона сплачує штрафні санкції, відповідно до діючого законодавствам України.

5. Форс-мажорні обставини

5.1, Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс- мажорних 
^ставин з додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх 
настання.

6. Інші умови

6.1. Якщо протягом строку дії цього Договору Сторони змінюють свою назву, 
місцезнаходження, розрахункові реквізити або будуть реорганізовані чи ліквідовані вони 
мають негайно повідомити про це іншу Стороні і 5-ти денний термін.
6.2. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним 
законодавством України.
6.3. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом 
взаємних переговорів. У випадку не досягнення домовленості між Сторонами справа буде 
передана на розгляд до суду.
6.4. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 
грудня 2016 року.
Л У Даний Договір укладено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по 
- дісму для кожної зі Сторін.

7. Реквізити сторін

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження юридичної особи: 
пл. Перемоги, 2, м. Кременчук,
Полтавська обл., 39600 
Ідентифікаційний код: 02230017 
р/р 35419005038362 
М Ф О  831019

' У Д К С У  в Полтавській області

X

і /

Підписи сторін

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Місцепроживання фізичної особи-підприємця: 
вул. Героїв Крут, буд. Г кв. 98, м. Кременчук, 
Полтавська обл., 39622 
Ідентифікаційний номер: 2975703530 
р/р 26000258701 
МФО 331768
в ПАТ «Промислово-Фінансовий Банк»

Н з ч а льн икУ  нрав л інн яку л ьту р и
І туризму /~

В.ОЖОНДРАШОВ

Фізична особа-пшприємець

С.О.МИХАИЛИК



РАХУНОК № 1ч 
на оплату
від •/Су. 'О̂

і-01

2016 року

Постачальник:
ФО-П Михайлик Сергій Олександрович
вул. Героїв Крут, буд. 1, кв. 98 м. Кременчук, Полтавська обл. 
Україна, 39622 ^ §
теп.(067) 531-69-21
р/р 26000258701 в ПАТ "Промислово-Фінансовий Банк" 
МФО 331768
код отримувача 2975703530
одержувач ФО-П Михайлик Сергій Олександрович

Платник: Управління культури та туризму виконавчого
міської ради Полтавської області

Кременчуцької

№ найменування к-ть ціна сума
1. Послуги з організації концертних заходів у 

рамках відзначення 4,45-їрічниці з Дня засну
вання міста Кременчука та 73-ї річниці визво
лення міста від нацистських загарбників

1 106000 00 106000,00

! і 6 БгР Г1-]
ПДВ 0,00 **
Всього 106000,00

*

ПДВ 0.00 грн.

,:.„2
* використовується спрощена система оподаткування, обліку та звітності

Ч-У/,

ІЇі МИХАЙЛИК§ Михайлик



Акт № У-01
здавання - приймання послуг.

м. Кременчук

ВИКОНАВЕЦЬ:
ФОП Михайлик С.О.

39622, Полтавська обл., 
м. Кременчук, 
вул. Героїв Крут, буд. 1, 
кв. 98
ідентифікаційний номер: 
2975703530 
р/р 26000258701 
МФО 331768
в ПАТ «Промислово-Фінансовий 
Банк»

І /

^  (о- 03  2016р.

ЗАМОВНИК:
Управління культури та 
туризму виконавчого 
комітету Кременчуцької 
міської ради Полтавської 
області

Ми, що нижче підписались Виконавець: ФОП Михайлик С.О. в особі Михайлика Сергія 
Олександровича, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи- 
підприємця, з однієї сторони, та управління культури та туризму виконавчого комітету 
К<^ нчуцької міської ради Полтавської області в особі начальника управління культури та 
туризму Кондрашова Володимира Олександровича, що діє на підставі Положення з іншої 
сторони, склали цей акт по те, що виконані послуги з організації концертних заходів у 
рамках відзначення 445-ї річниці з Дня заснування міста Кременчука та 73-ї річниці 
визволення міста від нацистських загарбників, послуги виконані якісно та у повному 
обсязі. Вартість наданих послуг складає згідно угоди - ^6’О О р  ■

і б верш  ' и-
Вартість наданої послуги складає: 106 000 грн. 00 коп.

Загальна вартість послуг: Сто шість тисяч грн. 00 коп.

Викона

І /


