ДОГОВ1Р
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕР1 ПРАВА
м. КиГв16 серпня 2018 року

АСОЩАЦ1Я ОРГАН1В М1СЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ АСОЦ1АЦ1Я ОБ'СДНАНИХ
ТЕРИТОР1АЛБНИХ ЕРОМАД, код в СДРПОУ 41002638, неприбуткова оргашзащя, ознака
неприбутковоста 0039, що дал1 1менована Асощащя, у особ1 виконавчого директора Полтавець
Валентини Дмитр1вни, яка д1е на шдстав1 Статуту, р^ення Правлшня Асощаци, з одюе"! стЪрони,
та

особа, що приедналась до зазначеного Договору, шляхом надання АсощацЙ Заяви про
приеднання, в подалыпому 1менована Рада, з шшо'! сторони, сшльно по тексту цього Договору

1менован1 як Сторони, а кожна окремо як Сторона, уклали цей Догов1р послуг у сфер1 права (дал1 Догов1р) про наступне:

1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цей Догов1р е договором приеднання в розумшш ст.634 ЦК Украши 1 може бути
укладений лише шляхом приеднання Ради до вшх його умов в щлому шляхом надання АсощацЙ
Заяви про приеднання (додаток №1 до цього Договору) в порядку, передбаченому цим Договором.
12 Асощащя, з метою ознайомлення Ради 31 змшами в даному Договор! оприлюднюе
зм1ни в Догов1р наступним шляхом за свош вцбором:
1)розмщення Договору та Додатку №1 до цього Договору (Заяви про приеднання), на
сайта, який знаходиться за адресою:йЦр5://Ьготас1у.огд/7973-2/(надал1 - сайт АсощацЙ);
2)Е-шаИ розсилкою на електронш адреси Рад, що приедналися до цього Договору,
вказат останшми у вщповщних Заявах про приеднання.

Моментом ознайомлення Ради з оприлюдненою шформащею щодо внесения змш до цього
Договору, вважаеться момент, з якого шформащя отримала вигляд доступно! для Ради вщповщно
до умов цього Договору. Актуальна дшча редакщя Договору знаходиться в мереж11нтернет на вебсайД за адресою:ЬЦр5://Ьгота(1у.огд/7973-2/..

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
21. Предметом Договору е надання Радам послуг у сфер1 права сшьським, селищним,
мюьким радам, з питань, пов'язаних 13 процедурами добров!льного об'еднання або приеднання

територгальних громад та реоргашзацп орган1в М1сцевого самоврядування, яка розпочинаеться
внаслщок добров1льного об'еднання (приеднання) територ1альних громад у порядку,
передбаченому ст. 8 Закону Украши Про добровшьне об'еднання територ1альних громад, у тому
числ1, але не виключно, представництво 1нтерес1в зазначених у цьому пункта Договору оргашв
М1сцевого самоврядування (як позивача, вщповщача, третьо! особи) у органах виконавчо! влади,
державних органах, включаючи суди ус1х шстанцш.

22 Послуги, що е предметом цього Договору, можуть бути надаю сшьськш, селищнш,
М1СЬК1Й рад1 у межах, встановлених п. 2.1. Договору у раз1, якщо В1Д уповноважено! особи

В1дпов1дно"1 ради у вказаний Асощащею спос1б над1йшла належним чином засвщчена Заява про
приеднання, заповнена зпдно з Додатком Х 1 до цього Договору.
23. Кожне окреме питания (сшр), щодо якого Рада потребуе правово! допомоги,
оформлюеться окремою Заявою про приеднання. Кшькють Заяв про приеднання, з якими рада
може звернутися до Асощаци, не обмежуеться, якщо щ заяви вщповщають умовам цього
Договору 1 асоц1ац1я не припинила надання послуг за цим Договором, у зв'язку 13 порушенням
Радою лрипишв Договору.
2.4.

Цей Догов1р реал1зовуеться Асощащею зпдно з п. 2.1, абз. 2-4 п. 2.2., абз. 2-4 п. 2.3

Статуту АсощацЙ за шдтримки Програми для Украши з розширення прав 1 можливостей на
мюцевому р1вн1, шдзв^носта та розвитку 11-ЕЕАП з Свропою у межах Проекту Впровадження
шструментав ефективного мунщипального менеджменту та правнича допомога громадам.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ
3.1.

Асощащя зобов 'язуеться:

3.1.1.У обсягах, передбачених п. 2.1. цього Договору, надавати Рад1 послуги належно! якост1
через залучених на конкурсных засадах висококвал1ф1кованих фах1вщв у галуз1 права, яю мають
право на здшснення адвокатсько! л^яльность
3.1.2.Забезпечувати на безоплатнш основ1 р1вний доступ ус1м Радам, яш шдпадають шд дцо п.
2.1. цього Договору, та яю звернулися у спошб, визначений цим Договором, до правово! допомоги
та консультацш.

3.1.3. Захист персональн^х даннх ф1знчннх ос1б, шформащя про яких стае вддомою Асощацп'
чи залученим нею фах^вцям у зв'язку 13 виконанням цього Договору, кр^м випадюв, коли доступ
до тако! шформащ! не може бути обмежено у силу закону.
3.3.Асощащя мае право:
З.ЗЛ.Вимагати вщ Ради усунення порушень умов цього Договору, а у раз1 невиконання цих
вимог - у односторонньому порядку роз^рвати догов^р з Радою, повщомивши про це останню
шляхом надсилання вщповщного повщомлення на електронну адресу, вказану Радою у Заяв1 про
приеднання.

3.3.2.Асощащя мае право в односторонньому порядку вносити змши та доповнення до
даного Договору. Повщомлення про внесения змш та доповнень до Договору, а також змшена
редакщя Договору оприлюднюються асоц1ац1ею у порядку, передбаченому п. 1.2. цього Договору.
3.3.3. Асощащя залишае за собою виключне право без будь-яких зобов'язань перед Радою,

обробляти або видаляти (тимчасово або остаточно) даю, надаш Радою з метою виконання цього
Договору.
3.3.4.Здшснювати шформацшш розсилки уйм радам, що приеднуються до цього Договору, у
тому числ1 з питань, яю не стосуються предмету цього Договору. Рада може вщмовитися в1д
отримання вщповщних шформащйних повщомлень, надюлавши заяву про це на електронну
адресу АсощацЙ, вказану у цьому Договор^
3.3.5.На обробку та використання у будь-який споаб, дозволений у цившьному оборот^
включаючи оприлюднення у знеособленому вигляд1, шформацн, яку вона отримуе внасл1док
виконання цього Договору.
3.3.6.У раз1 надання Радою неправдиво!', неточно!' та неповно!' 1нформацн, необхщно!' для
надання правово!' допомоги, передбачено!' п. 2.1. цього Договору, або вщмову в шдтримщ ц1е!'

1нформацн в актуальному стаю, Асощащя мае право в односторонньому порядку припинити
надання послуг за цим Договором. Припинення надання послуг за цим договором тягне
припинення надання правничо'! допомоги фах1вцем у галуз1 права, винайнятим Асощащею для
виконання цього Договору. Адвокат може продовжити надання правово!" допомоги вщповщнш
Рад1 на тдстав1 окремо! (не пов'язано!" 13 Д1яльн1стю Асощацн та реал1зац1ею цього Договору)
угоди, укладено!' на умовах, яю будуть визначен1 Радою та Адвокатом самостшно.
3.3.7.Асощацк мае право на власний розсуд 1 без згоди Ради передати сво!' права та обов'язки
за цим Договором трет1м особам. У такому випадку, цей Догов1р збершае свою д1ю для Ради, а
права 1 обов'язки Асощацп переходять до правонаступника.
3.4.Рада зобов'язуеться:

3.4.1.Ознайомитись з цим Договором та його додатками, слщкувати за актуальною редакщею
договору на сашт Асощацн та дотримуватись вимог чинно'! редакцп Договору.
3.4.2.У вщповщност! з цим Договором Рада зобов'язана надати Асощацп шформащю
(документы), необхщш для ведения бухгалтерського та податкового облку Асоц1ацп, у тому числ1,
не п1зн1ше 10 (десяти) робочих дшв з моменту надсилання Заяви про приеднання у електронному
вигляд1 направили на поштову адресу Асощацп орипнал тако!" Заяви, а також своечасно

оформлювати та надсилати Асощацп оригшали документ1в первинно! бухгалтерсько! зв1тност1,
необхщн! для пщтвердження виконання зобов'язань сторш за цим Договором.
3.4.3.Нести персональну в1дпов1дальн1сть за порушення вимог законодавства та/або прав та
законных штере^в трет1х ос1б, вчинею ним п1д час виконання цього Договору (в т.ч. шляхом
розповсюдження/розмщення недостов1рно!"/неправдиво'11нформацп тощо).
3.4.4.В раз1 незгоди Ради 13 внесеними Асощащею змшами та/або доповненнями до цього
Договору, Рада зобов'язана повщомити Асощащю про припинення отримання послуг.
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Продовження отримання Радою послуг за цим Договором теля оприлюднення змшено'! редакцп
Договору розум1еться як прийняття Радою услх умов ново^ редакцп Договору.
3.4.5.Без отримання попереднього письмового дозволу Асощацп не передавати сво^ права та
обов'язки за цим Договором.
3.4.6.Без

отримання

попереднього

письмового

дозволу

Асощацп не

поширювати

шформащю, отриману Радою у зв'язку 13 виконанням цього Договору, у тому числц але не
виключно, шформацп (вщомостей, даних), що стосуються Асощацп, Програми 11-ЬЕА^ з
Свропою, фах1вц1в, яю були залучею Асощащею до надання консультацшно'! та/або правово'!
допомоги Ради**..

3.4.7.Невщкладно надавати адвокату, що надае правову допомогу на виконання умов цього
Договору, усю шформащю та документа, необхщш для надання тако"! допомоги.
3.4.8.Протягом одного робочого дня повщомляти адвоката, залученого Асощащею для
надання послуг вщповщнш Ради про нов1 обставини, факти, докази, яю стають вщом1 (про яю стае
вщомо) Рад1 та/або уповноваженим нею особам, якщо вони можуть стосуватися надання послуг,
обумовлених п. 2.1. цього Договору.
3.4.9.Протягом одного робочого дня повщомляти адвоката, залученого Асощащею, та

Асощащю про залучення шших фах1вщв до надання аналопчних за змютом послуг щодо
предмету, вказаного у Заяв1 про приеднання.
3.4.10.Невщкладно повщомляти Асощащю про факти ненадежного надання адвокатом,
залученим Асоц1ац1ею для надання послуг за цим Договором, правничо'! допомоги Рад1 (у межах,
що охоплюються п. 2.1. цього Договору та З^шою про приеднання).
3.4.11.На запит Асощацп надавати ш вщзиви та заповнеш опитувальш листи щодо надання

залученими Асоц1ац1ею фах1вцями правово!' допомоги.
3.5.

Рада мае право:

3.5.1. Отримувати правову допомогу надежно^ якос^ та вимагати вщ Асощацп усунення
порушень умов цього Договору в раз11'х обгрунтовано^ наявностБ
3.52.Запитувати у Асощацн шформащю (документи), що обумовлеш предметом цього
Договору, необх1дн1 для здшенення д1яльност1 та зв1тност1 Ради.
3.53.За письмовим погодженням з Асощащею оприлюднювати шформащю щодо надання
послуг за цим Договором.
3.5.4. Заборонити адвокату, залученому Асощащею до надання послуг на пщстав1 цього
Договору, передавати Асощаци шформащю та документи, що м1стять адвокатську таемницю.
Водночас адвокат зобов'язаний надавати Асощацй документи, що шдтверджують надання
правничо! допомоги Рад^ Таю документи надаються у знеособленому виглядц 13 зазначенням без
знеособлення найменування Ради, шших сторш по справ1 (кр1м персональних даних ф1зичних ос1б),
найменування суду та номеру провадження.

4.

НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1.Надання послуг Рад1 за цим Договором е безоплатним.
4.2.Акт наданих послуг оформлюеться Сторонами для шдтвердження факпв надежного
виконання зобов'язань залученими Асоц1ац1ею до виконання цього Договору фах1вцями, а також
зобов'язань Асощацп перед Програмою 11-ЬЕАН з Свропою.
4.3.Асощащя направляе Рад1 акт наданих послуг у двох прим1рниках, один з яких Рада
зобов'язана п1дписати та направити на адресу Асощацп не шзшше 3 (трьох) робочих дшв з
моменту отримання. Немотивована вщмова вщ пщписання та направления Асощацй належним

чином оформленого акту наданих послуг забороняеться. Детал1защя наданих послуг на запит
Асощацн може бути надана Радою у випнщд листа-вщгуку про надаю послуги.
4.4.Обов'язки Асощацп вважаються належним чином виконаними, а послуги вважаються

такими, що надаш в надежному обсяз1 та належно! якост1 у в1дповщному перюдц якщо Радою не
надано письмових обгрунтованих зауважень до якост1 чи обсягу наданих послуг в строк до 3
(трьох) робочих дшв шеля отримання Радою Акту наданих послуг за вщповщний пер1од.

5.
5.1.

В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ СТОРШ

Сторони несуть вщповщальшеть за невиконання або неналежне виконання умов даного
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Договору у В1дпов1дност1 до цього Договору та чинного законодавства У крайни.
5.2.Сторони не несуть вщповщальност! за порушення сво'к зобов'язань за цим Договором,
якщо воно сталося не з !х вини. Сторона вважаеться невинуватою, якщо вона доведе, що вжила
вс1х залежних вщ не! заход1в для належного виконання зобов'язання.
5.3.Рада несе вщповщальнють за дн уповноважених представниюв Ради та сшвроб1тншав,

яш мають або мали доступ (незалежно вщ того, був цей доступ санкцюнований Стороною, або
виник з и провини) до шформацй, яку було надано Асощацн чи винайнятому нею фах1вцю для
забезпечення виконання умов цього Договору.
5.4.Асощащя не несе вщповщальност! за майнову та моральну шкоду, що може бути
запод1яна Рад1 та/або третам особам у раз1 невиконання або ненадежного виконання Радою умов
цього Договору та чинного законодавства У крайни.
5.5.Сторони звшьняються вщ вщповщальност! за повне або часткове невиконання

зобов'язань, якщо таке невиконання викликане д1ею непереборно! сили (форс-мажор)
надзвичайних 1 невщворотних за даних умов обставин. До них в т.ч. вщнесеш масов1 заворушення,
ршення оргашв державно! влади, стихшн1 лиха, пожежц катастрофи, перебо!' в електроживленш,

глобальш перебо! в робо^ украшських 1 м1жнародних сегменДв мереж! 1нтернет, збо! систем
маршрутизацй, збо! в розподшено!' систем! доменних 1мен, збо!', викликат хакерськими 1 ООО8атаками тощо.

6.

СТРОК ДП ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1.Дании Догов1р набувае чинносД з .моменту оприлюднення його на сайт1 АсощацЙ за
адресою: Ьйрз://Ьгота(1у.оге/7973-2/.
6.2.Правовщносини м1ж Асоц1ац1ею та Радою виникають у момент шдтвердження
Асоц1ац1ею факту прийняття Заяви про приеднання вщ Ради. Догов1р М1Ж Асоц1ац!ею та Радою те
до дати виконання Сторонами сво!х зобов'язань, якщо цей Догов1р не буде припинено достроково
за ршенням одн1е'113 Сторш на умовах, що передбачен1 цим Договором.
6.3.Д1я цього Договору достроково припиняеться:
•за взаемною згодою Сторш;
•за ршенням суду, що набрало чинностц
•за ршенням Асощацн у раз1 невиконання Радою сво^х зобов'язань за цим Договором;
•з 1нших шдстав, передбачених чинним законодавством Украши та цим Договором.

Асощац1я вправ1 роз1рвати цей Догов1р шляхом надання Рад1 електронного повщомлення про
роз1рвання Договору з шщативи Асоц1ацп (у цьому випадку д1я Договору припиняеться з дати та
часу, зазначених Асощащею у такому повщомленш).
6.4.Роз1рвання Договору не звшьняе Сторони вщ виконання зобов'язань, що виникли до
моменту його роз1рвання.

7.ВНЕСЕНИЯ ЗМШ ДО ДОГОВОРУ
7.1.Асощащя вправ1 в односторонньому порядку вносити змши в даний Догов1р, у тому
числ1 шляхом затвердження ново'! редакци Договору, за умови оприлюднення шформацп про
зм1ни в порядку, передбаченому п. 1.2 Договору.
7.2.Змши до Договору набувають чинност1 з наступного дня теля спливу 5 (п'яти)
робочих дн1в з дати оприлюднення Асощащям шформаци про щ змши, якщо бшын шзнш строк
не буде визначений Асощащею. шформацп.
7.3.Рада зобов'язаний регулярно ознайомлюватись 13 шформащею, оприлюдненою
Асощащям у порядку, передбаченому п. 1.2 цього Договору.
7.4.Асощащя не несе будь-яко'! вщповщальност1 у випадку, коли шформащя про змшу
Договору, що оприлюднена в порядку та в строки, установлен! цим Договором, не була отримана
та/або вивчена та/або правильно зрозумша Радою.
7.5.Будь-яю змши Договору з моменту набрання ним чинноста поширюються на ВС1Х ошб,
що приедналися до Договору, у тому числц на тих, що приедналися до Договору ратше дати
набрання чинност1 ЗМ1Н до Договору.

8.ДОДАТКОВ1 УМОВИ ДОГОВОРУ
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8.1.Весь обмш шформащею за цим Договором може здшснюватись шляхом обмшу
електронними повщомленнями за адресою Асощацп, вказаною у стати 10 цього Договору та
адресою Ради, зазначеною у Заяв1 про приеднання. Цей Догов1р не створюе будь-яких вщносин
представництва, агентських, франчайзингу, посередництва, партнерства, спшыкн д1яльносп,
трудових вщносин.

8.2.Надаючи Асоц1ацЙ Заяву про приеднання 31 своши персональними даними, Рада
шдтверджуе свою згоду на обробку персональних даних вщповщно до Закону Украши Про
захист персональних даних з метою реал1зацй цившьно-правових вщносин на весь перюд дп
Договору. Асощащя здшснюе ф1зичн1, електронш, адмшютративш та техншш заходи ^зпеки
проти несанкцюнованого розкриття, зм1ни, використання персональних даних Ради. Рада

справжшм шдтверджуе, що дана згода е належним письмовим пов1домленням про включения його
персональних даних до бази даних Системи 1 не вимагае надання Системою будь-якого окремого
повщомлення.

8.3.Асощащя гарантуе надання шформацп щодо Ради тре^м особам лише в випадках
передбачених законами Украши та цим Договором.

9.

ПОРЯДОК ВИР1ШЕННЯ СПОИВ

9.1. Вс1 спори або розб1жност1, що виникають м1ж Сторонами за цим Договором, або в
зв'язку з ним, вир1шуються за мюцезнаходженням Асощацп.

10. РЕКВ13ИТИ АСОЩАЦП
Асощащя оргашв мкцевого самоврядування
Асощащя ОТГ

Код СДРПОУ 41002638
Юридична адреса:
03190, м. Кшв, вул. Щербаювського, 52, оф. 471
Поштова адреса:
01030, м. Кшв, вул.. Пирогова, 2, оф. 106
Баншвсью реквпити:

р/р 26004053176165
ПАТ КБ Приватбанк м. Кшв, МФО 321842

Виконавчий директор Асощаци ОТГ

олтавець

