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Послуги з надання фiнапсових консультацiй, обробки фiнансових транзакцй i клiринговi
пос.пуги (Пiдготовка рiчного звiry про дiяльнiсть виконавчого оргаЕу Кпiвськоi MicbKoi

ради (КпiЪськоi MicbKoi дерrкавноi адмiпiстрацii), пiдприсмств, установ, оргапiзацiй
терпторiальноi громадп MicTa Киева за 2017 piK) -

за кодом СРY за ЩК 021:2015 - бб170000-2

м. КиiЪ ((,L)) 19
(

'lJ,- 2018 року

,Щепартамент економiки та iнвестпцiй виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoi держдвноТ адмiпiстрацii), (далi - Замовник), в особi дире!Фора
!епартаменry економiки та iнвестицiй викоЕавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адплiнiстрацii) Мельник Наталii Олегiвни, яка дiе на пiдставi Положення
про ,Щепарта.rент економiки та iнвестицiй виконавчого оргаяу Киiвськоi MicbKoi рали (КиiЪськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiл З0 вересня 2013 року Ns 1717, з однiеi сторони, та
Приватне акцiонерне товариство r<flелойт Еrи Туш Юкрейнiан Сервiсез КомпанЬ>, в особi
Генерального директора Запози €вгена Олексiйовича, який дiе на пiдставi Стаryту, (далi -
Виконавець), з iнmoi сторони (ла.lli - Сторони), 1клали даний .Щоговiр (далi - .Щоговiр) про
наступне:

1. прЕдмЕтдоговору
1.1 Виконавець зобов'язусться надати Замовнику Послуги з надання фiнансових
консультацiй, обробки фiнансових транзакцiй i клiрпнговi послуги (Пiдготовка рiчного
звiry про дiяльнiсть викопавчоrо органу Кпiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii), пiдприсмств, ycTalloB, органiзацiй територiальноi громади MicTa
Кисва за 2017 piK) - зд кодом СРV за !К 021:2015 - бб170000-2 (ла,тi - Послуги) вiдповiдно до
умов та положень цього .Щоговору.
Незалежна Консолiдована iнформачiя спецiального призначення рiчного звiгу про дiяльнiсть
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii),
пiдприемств, установ, органiзацiй територiалъноI громади MicTa Киева за 2017 piK, яка мiстить
незалежну Консолiдовану iнформацiю спецiа,,rьного призначення за 201'7 piK мае бути
пiдготовлена з врахуванням вимог Мiжнародних Стандартiв Бухга"rтерського облiку для
!ержавного Сектору.
Докладний опис Послуг зазначений у Технiчних вимогаlх, що викJIадено в ,Щодатку 1, який
становить невiд'емну частину цього fiоговору.
Етапи надання Послуг визначенi КалеЕдарним планом, що викладений в .Щодатку З, який
становить невiд'емну частину цього !оговору.
1.2 За результатом надання Послуг за цим ,Щоговором Виконавець пiдготус рiчний звiт про

дiяльнiсть виконавчого органу КиiвськоI MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii), пiдприсмств, установ, органiзаrriй територiальноi громади MicTa Киева за
2017 piK. Пiдготовлений рiчяий звiт про дiяльнiсть виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради
(КиiЪсько'i MicbKoi державноi адмiнiстрацii), пiдприемств, установ, органiзацiй територiальноi
громади MicTa Кисва за 2017 piK (далi - Результати наданяя Послуг або Результати).
Результати буд}ть надаватися Замовнику на паперовому HociT (50 надрукованих екземплярiв:
25 - украТнською мовою, 25 - англiйською мовою) та на електронному Hocii (украfнською та
англiйською мовами) вiдповiдно до Специфiкацii, що наведена у ,Щодатку 2, який становить
невiд'емну частину цього !оговору. Результати не будрь мiстити найменування або логотип
(товарний знак) Виконавця i Замовник зобов'язуеться не позначати на результатах
найменування або логотип (товарний знак) Виконазця.
1.3 Адреса надання поспуг - м. Киiв за адресою Замовника, яка визначена в ,Щоговорi.



2. ПОРЯДОК НАДАНIIЯ ПОСЛУГ. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
2.1 Виконавець може залучати TpeTix осiб до участi в наданпi Посrryг тiльки пiсля одержання
попередньоi письмовоi згоди Замовяика.
2.2 Виконавець зобов'язаний iнформlъати Замовника про хiд виконання послуг за цим
.Щоговором на лисьмовий запит Замовника.
2.З Уся робоча документацiя, тобто докlментацiя, пiдготовлена Виконавцем у перiод надавня
Послуг Замовниковi, oKpiM документацii, яка пiдлягас передачi Замовниковi в якостi
Результатiв, с конфiденuiйною i зацишасться у власностi Виконавця, який зберiгае ii у
вiдповiдностi зi своiми правилalми та процедурами, а також вимогами законодавства УкраiЪи.
2.4 Виконавець почне надавати Послуги пiсля отримання вiд Замовника необхiдноi iнформаuii,
змiст якоТ визначений у ,Щодатку 1 до цього ,Щоговору.
Обсяг послуг може бути зменшено в за.ltежностi вiд реального фiнансування та потреб
Замовника. Змiна обсягу Послуг узгоджуеться Сторонами шляхом укладання додатковоТ утоди
до цього !оговору.
2.5 Зшrовник забезпечить Виконавцю належнi }ъ{ови для надання Послуг за цим.Щоговором, у
тому числi забезпечить всебiчне сприяння працiвникам Виконавця з боку працiвникiв та
керiвничrва Замовника- над,ання вчасних та повних вiдповiдей на буль-якi залити працiвникiв
Виконавця. Сторони встановлюють, що вся запит}ъана Виконавцем iнформацiя повинна бути
надана Виконавцю не пiзнiше 11 (одинадцяти) робочих днiв з дати отримання Замовником
вiдповiдного запиту.
2.6 Кожна iз зазначечих у пlrrктi 2,5 роздiлу 2 вимог с обов'язковою умовою для Еадання
Послуг. У випадку недотримання буль-якоi з вищезазначених ploB Замовником Виконавець мае
право призупинити виконання зобов'язань- направивши вiдповiдне письмове повiдомлення
Замовниковi iз вказiвкою в ньому досlатнього строк) дJlя усунення наJlвних недолiкiв.
2.7 Заловник зобов'язуеться оплатити Послlти Виконавця у розмiри та у строки, передбаченi

роздiлом 3 цього ,Щоговору.

З. ЦIНА ДОГОВОРУ I ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ
З.1 Цiна.Щоговору становить 3 895 000,00 грн (Три мiльйони BiciMcoT дев'яносто п'ять тисяч
гривень 00 копiйок), в тому числi ПДВ 649 166,67 rрн (Шiстсот сорок дев'ять тисяч сто
шiстдесят шiсть гривень 67 копiйок).
3.2 Оплата наданих Послуг здiйснюеться у нацiональнiй грошовiй одиницi на розрахl,тrковий
рzжунок Виконавця на пiдставi пiдписаних AKTiB приймання-перелачi наданих Послуг протягом
l01лесяти) банкiвських днiв з дати пiдписання вiдповiдного Акту при ймаяня-перелач i за умови
отримання Замовником вiдповiдного бюджетного фiнансування.
3.3 Оплата здiйснюеться пiсля надання Послlт в повному обсязi в порядку та вiдповiдно до
умов. визначених в цьом} {оговорi.
I_{iHy цього !оговору може бlти змiнено у зв'язку зi змiною ставок податкiв i зборiв
пропорчiйно до змiн таких ставок.
I{iHy чього ,Щоговору може бlти узгоджено Сторонами у бiк зменшення, але без змiни кiлькостi
(обсягу) i якостi Послуг,
3.4 Виконавець склада€ та надсилае Замовнику Акт приймання-передачi надаЕих Послуг (лалi -

Акт) у лвох примiрниках пiсля факти.пrого надання Послуг, згiдно Додатку 3.

Замовник повертае Виконавцю один примiрник пiдписаного Акту або надсилае Виконавцю
мотивоваЕу вiдмову вiд його пiдписання або повiдомлення про затримку бюджетного

фiнансування з можливими термiнами проведення розрахункiв протягом l0 (десяти)

бапкiвських днiв пiсля його одержання. У випадку якщо Вцконавець fiротягом зазначених 10

(лесяти) банкiвських днiв не одержить вiд Замовника пiдписаний Акт або мотивовzlну вiдмову
вiд його пiдписа-тrня або повiдомлення про затримку, Сторони визнають, що Акт вважаеться
пiдписаним, а Послуги ЕадаЕими Виконавцем i прийнятими Замовником в обсязi i на }мОваХ.
зzLзначених у такому AKTi. При вiдмовi однiеi зi CTopiH вiд пiдписання Акту в ньому робиться
вiдповiдна вiдмiтка, i Акт пiдписуеться iншою Стороною.
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3.5. Розрахунки за наданi Послуги здiйснюються на пiдставi cTaTTi 49 Бюджетного кодексу
УкраiЪи. У разi затримки бюджетного фiнансування розрах)яок за наданi Послуги здiйснюсться
протягом 10 (лесяти) банкiвських днiв з дати отриманвя Замовником бюджетного призначення
на фiнансування оплати наданих Послlт на свiй реестрацiйний рахунок.
Yci платiжнi документи за .Щоговором оформляються з дотриманням вимог законодавства
Украiни.
3.б Протягом 10 (десяти) банкiвських днiв з моменту отримання Акту Замовник повиЕен
направити Виконавцю письмове повiдомлення про виникнення спiрних MoMeHTiB. якi
перешкоджають своечаснiй оплатi наданих Послуг або повiдомлення про затримку бюджетного
фiнансування з можливими термiнами проведення розрахункiв.
3.7 В разi неякiсного надання Посrryг, Замовник мае прilво не оплачувати цi Послуги до повного
i належного виконанIu Виконавцем cBoix зобов'язань за цим .Щоговором, а Вtlконавець
зобов'язусться замiнити ненaлежно наданi Послуги, Послугами належноi якостi.
3.8 За порушення зобов'язань, згiдно з цим.Щоговором, винна Сторона сплачус пеню в розмiрi
подвiйноi облiковоi ставки Нацiонапьного Баяку Украiни вiд BapTocTi Послуг за кожен день
прострочення виконання зобов'язань.
З.9 3амовник звiльнясться вiд вiдповiдальностi за невчасну оплату перед Виконавчем в разi
затримки вiдповiдного бюджетного фiнансування.
З.10 Вiдшкодування збиткiв, завданих порушенням умов !оговору, не звiльняе винну Сторону
вiд виконання зобов'язань за цим !оговором.

4. ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬСТОРIН
4.1 Вiдповiдмьнiсть CTopiH за невиконання або неналежне викояalння cBoix зобов'язань за

.Щоговором визначасться вiдповiдно до законодавства Украiни iз врахlванням обмежень,
вс tановлених у цьому Роздiлi.
Сторони приймають ва себе виконання зобов'язань, передбачених flоговором, та несуть
вiдповiдальнiсть за невиконання або нена-rrежне викоЕання Послуг та зобов'язань за цим
.Щоговором у вiдповiдностi до його }мов, положень та законодавства УкраiЪи. У разi
невиконання або нена,тежного виконання зобов'язань, передбачених цим !оговором, виЕна
Сторона вiдшкодовуе iншiй CTopoHi заподiянi збитки.
4.2 Вiдповiдальнiсть Виконавця обмежусться розмiром реuIьЕих збиткiв, понесених
Замовником у результатi винних дiй Виконавця при наданнi Послуг. Виконавець не несе
вiдповiда,rьностi перед Замовником за упущену вигоду Замовника, що може виникн)ли в

результатi дiй Виконавrц при наданнi Послуг. Загальна вiдповiдальнiсть Виконавця, вк]Iючаючи
сплату штрафних санкцiй та реаllьних збиткiв, обмежусться сумою Bapтocтi Послуг за

.Щоговором.
4.3 Вiдповiдальнiсть Виконавця обмежуеться наданням Послуг i передачею Результатiв,
зазначених в !оговорi. Виконавець Ее несе i не лриймае на себе прямоi або непрямоi
вiдповiдальностi за прийняття рiшень, досягнення конкретного результату або здiйснення
аналогiчних дiй незалежно вiд того, ста,IIи вони результатом отримання Замовником Результатiв
чи Hi.
4.4 Виконавець не буде викоЕувати жодних функцiй керiвництва, приймати управлiнськi
рiшення або здiйснювати якi-небуль iншi дii, нiби BiH е працiвником
Замовника.
Замовник несе вiдповiда,,rьнiсть за прийняття ycix 1тrравлiнських рiшень. що стосуеться ПОСЛУГ,

використання або впровадження Результатiв надання Послуг.
4.5 За прострочеЕЕя надання Послуг за цим .Щоговором Виконавець на вимогу Замовника
зобов'язаний сплатити пеню у розмiрi 0,01% (але не бiльше подвiйноi облiковоi ставки НБУ) вiд
BapTocTi Послуг за кожен день прострочення надання.
4.6 Виконавець не несе вiдповiда,тьностi за збитки, заподiянi TpeTiM особам, включаючи, беЗ

обмежень, афiлiйованим компанiям та,/або дочiрнiм пiдприемствам Замовника, у результатi
використання Результатiв надання Послуг або iнших коясульталiй Виконавця, наданих у ходi
надання Послуг.
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4.7 ffоговiр укладаеться мiж Замовником i Виконавцем; тiльки Виконавець несе
вiдповiдыrьнiсть перед Замовником за Bci Послуги, якi надаються за ,Щоговором.
4.8 Сторони цим {оговором погодж},ються з тим, що обмiн iнформацiсю мiж ними мас
вiдбуватися вiдповiдно до Додаткiв до цього !оговору. в тому числi за допомогою електронноi
пошти (включаючи IHTepHeT). Сторони визнalють, що електонна пошта та IHTepHeT не мають
достатнього ст},пеню надiйностi, електроннi повiдомлення мож}ть бути спотворенi, не завхци
оперативно доставJuIтися (або можуть бути не доставленi взагffIi) i що iншi способи комlъiкацii
мож}.ть бути бiльш надiйними. KpiM цього, icHye ймовiрнiсть наявностi BipyciB в IHTepHeTi.
Ана.погiчнi ризики виникilють при здiйсненнi доступу в системи Виконавця за допомогою
комп'ютерних мереж Замовника. Кожна сторна вiдповiдас за захист cBoix систем i iHTepeciB;
жодна зi CTopiH не несе вiдповiдальностi перел iншою Стороною незалежно вiд основи
вiдповiдальностi (логовiр, правопорушення iнше) за понесенi збитки, якi виникJIи в результатi
перелачi Результатiв в електронному форматi, використаннi елекгронноi попгги або IHTepHery в
якостi комунiкацii або вiд використання працiвниками Виконавця iнформачiйних мереж
Замовника.

5. оБстАвини нЕпЕрЕБорноi сили
5.1 Пiд обставинами непереборноi сили в рамках цього .Щоговору розумiються:- приролнi стихiйнi лиха (пожежi, повенi, землетруси i т.п.);
- надзвичайнi обставини громадського життя 1вiйни. суспiльнi заворушення. в тому числi
терористичнi акти i вiйськовi дii, HaBiTb без офiцiйного оголошення вiйни, епiдемii, страйки T.i.);
- а також iншi неперелбаченi обставини, якi перебувають поза контролем CTopiH.
5.2 Сторона, що потрапила пiд дiю обставин нспереборноi сили, i яка внаслiдок цього, не в
змозi виконати зобов'язання за чим.Щоговором, зобов'язана сповiстити про ue iншу Сторону не
пiзнiше 5 (п'яти) банкiвських днiв з моменту настання таких обставин. Несвоечасне
повiдомлення про обставини непереборноТ сили позбавляе сторону права посилатися на
вишевказанi обставини як на пiдставу для звiльнення вiд вiдповiдал bHocTi за невиконання
зобов'язань.
,Щоказом виникнення обставин непереборноi сили та строку Тх дilL е документи, виданi Торгово-
промисловою палатою Украiни та./або iншими уповноваженими на це органами.
5.3 Якщо перiод дii обставин непереборноi сили перевищить 2 (два) мiсяцi, кожна зi CTopiH
вправi припинити ,Щоговiр повнiстю або частково шляхом направлення письмового
повiдомлення iншiй CTopoHi. ,,Щоговiр ввФкаеться припиненим з дати отримання такого
повiдомлення.

б. прАво, якЕ зАстосовуеться, тА порядок розв,язАнlIя
СУПЕРЕЧОК

6.1 Чиннiсть, тлр{аченЕя та виконання .Щоговору регулю€ться законодавством Украiни.
6.2 Якщо Сторони не дiйлуть згоди шJrяхом переговорiв щодо спiрних питань. TaKi питаннJI
пiдлягаоть розв'язанню в господарському сулi вiлповiлно до чинного законодавства Украiни.

7. строкдfi тАприпинЕнIIядоговору
7.1 Цей ,Щоговiр набувас чинностi з моменту його пiдписання обома Сторонами та дiс до
31грулня 2018 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своТх
зобов'язань за.Щоговором.
'7 .2 Цей,Щоговiр може бути розiрваний:
- в односторонньому порядку за iнiцiативи однiеi iз CTopiH у разi невиконання чи
неналежного виконання iншою Стороною зобов'язань, повiдомивши iT про це у строк не менше
нiж 30 (тридцять) днiв до дати розiрвання .Щоговору. .Щатою розiрвання !оговору буле
вважатися дата, вказана в повiдомленнi Сторони про розiрвання Договору;
- за взасмною згодою CTopiH. у такому випадку даний .Щоговiр вважасться розiрваним з

моменту наIежного оформлення Сторонами вiдповiдноi ДодатковоТ угоди до даного .Щоговору.
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7.3 Сторони несуть повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вкi}заЕих ними у цьому.Щоговорi
реквiзитiв та зобов'язуються свосчасно у письмовiй формi повiломляти iншу Сторону про Тх

змiни, а у разi неповiдомлення rrес}ть ризик настання несприятливих наслiдкiв.
7.4 Зобов'язання за п}цктом 2.4 роздiлу 2, роздiлами 5, 6, пунктам 8.4 i 8.6 роздiлу 8 зберiгають
чиннiсть пiсля припинення дii .Щоговору.
7.5 У випалку настilння обставин. якi вимагають вiд Виконавця збiльшення кiлькостi годин.
необхiдних для надання Послуг, вкJIючаючи випадки, коли Замовник не пiдготуе або
несвоечасно пiдготуе необхiдну для надання Послуг iнформацiю, документацiю та iншi
вiдомостi, або пiдготуе неточну iнформаuiю, документацiю або iншi вiдомостi, в результатi чого
у Виконавця скJIад}ться HeBipHi припущення вiдносно Послlт, або затримае пiдготовку або
надання Виконавцевi необхiдноi iнформачii, документацii та iнших вiдомостей, це може
призвести до додаткових (непередбачених) витрат часу працiвниками Виконавця та вiдповiдних
змiн cTpoKiB надання Послуг за ,Щоговором.

8. КОНФIДЕНЦIЙНIСТЬ ТА ЗАХИСТ IНФОРМАЦIi
8.1 Пiд Конфiденцiйною iнформацiсю для цiлей цього ,Щоговору розlмiеться будь-яка
iнформаlriя, яка переда€ться кожною зi CTopiH iншiй CTopoHi в прочесi виконання !оговору та
визначення Стороною як Конфiденuiйна. Не може вважатися конфiденцiйною:
- iнформацiя, яка мiститься у повiдомленнях i звiтах, офiцiйно опублiковаяих Залrовником та
його афiлiйованими компавiями вiдповiдяо до чиняого законодавства Украiни;
- iнформацiя, яка мiститься в офiцiйних звiтах, повiдомленнях, прес-релiзах, а також
рекла.плних повiдомленнях Заrловника, його афiлiйованих компанiй та./або дочiрнiх пiдприсмств;
- iнформацiя, опублiкованоi у засобах MacoBoi iнформацii з iнiцiативи Замовника або TpeTix
cTopiH;
- iнформацiя Замовника, дост},II до якоi не може бlти обмежений таlабо яка мае
оприлюднюватися Замовником вiдповiдно до закоЕодавства Украiни, включаючи Закон Укра'rни
кПро доступ до публiчно'i irrформа.rrii>.
Конфiленчiйна iнформачiя vоже мiститися в листzж. звiтах. аналiтичних матерiалах-

результатах дослiджень, схемах, графiках, специфiкацiях та iнших документах, оформлених як
на паперових. так i на електронних носЬх.
8.2 Сторони зобов'язlтоться, якщо iнше не передбачено зiжонодавством УкраiЪи та цим
{оговором:
- не розголош}ъати, не обговорювати змiст, не надавати копiй, не публiкувати та не

розкривати в якiй iншi формi TpeTiM оообам Конфiденцiйноi iнформацii без отримання
попередньоi письмовоi згоди iншоi Сторони;
- вживати Bcix заходiв та використов}ъати Bci законнi засоби дJul зaLхисту Конфiденцiйноi
iнформачii i запобiгання i'i несанкцiонованого розкриття;
- використоврати Конфiденцiйну iнформацiю тiльки з метою виконання зобов'язань за

,Щоговором;
- Ее розголошуъати TpeTiM особам факту передачi або отримання Конфiденцiйноi iнформацii.
8.3 Зобов'язання щодо нерозголошення Конфiденчiйноi iнформалii дiють протягом 36
(тридцяти шести) мiсяцiв з дати розкриття однiеi зi CTopiH iншiй CTopoHi Конфiденцiйноi
iнформацii.
8.4 Уся робоча док}ментацiя, пiдготовлена Виконавцем у ходi виконання цього Договору, е

власнiстю Виконавця, який зберiгас ii у вiдповiдностi зi своiми правила, процедурами, а також
вимоIами законодавства, що застосовуеться.
8.5 KpiM того, врахов)точи той факт, що у зв'язку з цим !оговором виконавець отримуе дост)тI
до будь-якоi iнформаuii стосовно оподаткування, комерцiйних тасмниць та iншоi важливоi
iнформацii, що стосуеться Замовника (групи Заiлловника, якщо стосуеться), яка або визначаеться
стороною, що розкривае як конфiденцiйна або е такою за своею природою, Виконазець
зобов'язуеться не розкривати таку конфiденцiйну iнформацiю жоднiй третiй особi без
попереднього письмового погодження на це Замовника.
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8.6 Замовник може передавати Виконавцевi iнформацiю, яка стосу€ться певних або визначених
осiб Замовцика (далi - Особиста iнформацiя i Суб'екти особистоi iнформачii, вiдповiдно).
Виконавець мас право обробляти Особисту iнформацiю виключно з метою надання Послуг за
цим ,Щоговором, а також з метою та у випадках, передбачених законодавством УкраiЪи
(викlпочшочи, але не обмеж)точись, виконанням вимог щодо протидii вiдмиванню доходiв,
отриманих злочинним шJlяхом, здiйснення фiнансового або ва,тютного контролю, стягнення
заборговавостi). Виконавець зобов'язуеться обробляти особисry iнформацiю, забезпе.r}точи
такий самий piBeHb i-i захисry, якого вiдповiдно до закону повинен дотримуватися Замовник.
Замовник безумовно погоджуеться з умовtш{и, викJIаденими в пlтlктi 8.6 роздiлу 8, i гаранryс
Виконавцевi, що здiйсвення Виконавцем вищевказаних дiй по вiдношенню до Особистоi
iнформачii погоджено iз суб'ектал,tи Особистоi iнформацii.
8.7 Без шкоди дJIя лоложень цього роздiлу надання Виконавцем Послуг Замовниковi не може
бlти пiдставою для обмеження прав Виконавця на надання подiбних послуг прямим або
непрямим конкурентам Замовника.

10. прикIнцЕвIположЕння
10.1 Виконавець мас право виконувати ycHi або письмовi iнстрlкuii будь-якого представника
Замовника при вiдсутностi попереднього письмового повiдомлення лро буль-якi обмеження
щодо цього.
Будь-яке офiцiйне повiдомлення, док}мент або iнша переписка мiж Сторонами у зв'язку з цим
.Щоговором вважаються вiдповiдним чином направленими! якщо вони виконанi в письмовiй
формi та вiдправленi з повiдомленням про оц)имання будь-яким зазначеним способом: поштою,
за допомогою кJр'ерськоi доставки за зaвначеними нижче адресами, особисто або адресатам на
електронну адресу з доменним iм'ям д.пя Виконавця K@deloitte.uu та за адресаN{и електронноi
пошти дJUI Замовника <ichk cnkrt uekmda. he гirs_r,rlc hukiJD te];nlrla, gol..uir> , якщо,.

жодна зi CTopiH не зазначить iншiй CTopoHi iнакше у письмовiй формi.
Якщо iнше прямо не зазначеfiе в цьому,Щоговорi, KorKHa Сторона ма€ право покладатися на
iнформаrriю, яка мiститься у будь-якому повiдомленнi, отримаЕому вiд iншоi Сторони одним iз
вищезазначених способiв.
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9. ICTOTHI УМОВИ ДОГОВОРУ, ЯКI МОЖЕ БУТИ ЗМIНЕНО
9.1 IcToTHi умови .Щоговору не можуть змiнюватися пiсля його пiдписання до виконiшня
зобов'язань Сторонал,tи в повному обсязi, KpiM випадкiв:
1) зменшення обсягiв закупiвлi. зокрема з урахуванням фактичного обсяry видаткiв Заловника;
2) покращення якостi предмета закупiвлi за умови, що таке покращення не призведе до
збiльшення суми, визначеноi в ,Щоговорi;
3) продовження строку дii .Щоговору та виконання зобов'язань, наданих Пос,туг у разi
виникнення док),меIlтilльIlого пiдтверджених об'ективнrтх обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числi непереборноТ сили, затримки фiнансування витрат Заrr.tовника за
}мови, що TaKi змiни не призвед]ль до збiльшення суми, визначеноi в flоговорi;
4) узгодженоi змiни цiни в бiк зменшення (без змiни кiлькостi (обсягу) та якостi Послуг);
5) змiни цiни у зв'язку iз змiною ставок податкiв i зборiв пропорчiйно до змiни таких ставок;
6.1 Змiни встановленого згiдно iз законодавством оргzlнами лержавноi ресстрачiйноТ статистики
iндексу iнфляцii, змiни кlрсу iноземноi ваrпоти у разi встановлення в ,Щоговорi порялку змiни
цiни вiд змiни такого курсу, змiни бiржових котирувань. регульованих цiн (тарифiв) i
нормативiв, якi застосовlтоться в !оговорi.
9.2 Дiя цього,Щоговору може продовжуватися на строк, достатнiй дJuI проведення процед}ри
закупiвлi на початок наступного року, в обсязi, що не перевищуе 20 вiдсоткiв сlъаи, визначеноi в

,Щоговорi, якщо видатки на цю мету затверджено в установлеЕому порядку.
9.3 У разi якщо Сторони не досягли згоди цодо Bcix iстотних умов. чей !оговiр про закупiвrпо
вважаеться не1кладеним. Якщо Виконавець вчинив фактичнi дii щодо виконання ,Щоговору,
правовi наслiдки таких дiй визначаються вiдповiдно до Ilивiльного кодексу Украiни.



10.2 Виконавець може публiчно використовувати найменування Замовника для визначення
Замовника як одного iз cBoi клiснтiв в зв'язку з конкретними Послугами.
Замовник може публiчно використовувати найменування Виконавця для визЕачення його яК

надавача Послуг за даним ,Щоговором.
В iнших випадках жодна зi CTopiH не вправi використовувати чи посилатися на наЙменування,
логотипи чи знаки ToBapiB i послуг iншоi Сторони без письмовоi згоди iншоi Сторони.
10.3 На виконання вимог Закону Украiни кПро вiдкритiсть використання публiчних коштiв>
Сторони погодж},ються, що Замовник мас право оприлюднювати iнформаrriю про .Щоговiр.
10.4 Передача Замовником cBoix прав, повнiстю або частково, за ,Щоговором допускасться
тiльки при наявностi лопередньоТ письмовоТ згоди Виконавця.
10.5 Цей !оговiр замiнюе собою Bci попереднi угоди та переписку мiж Сторонами. якi
стосуються предмету та умов,Щоговору. IJей !оговiр укJIадасться в письмовiй формi вiдповiдно
до положень IJивiльного кодексу Украiни та Господарського кодексу Украiни з )?ахуванням
особливостей. визначених Законом.
10.6 Надшня Послуг за цим [оговором здiйснюсться вiдповiдно до розпорядження
виконirвчого органу Киiвськоi MicbKoi рми (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд
31 сiчня 2018року Nч 108 кПро пiдготовку рiчного звiту про дiяльнiсть виконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацil), пiдприсмств, установ,
органiзацiй територiа,rьноi громади MicTa Кисва за 20l7 piK>.

10.7 Yci змiни та доповненшI до .Щоговору виконуються у письмовому виглядi i с невiд'смною
частиною цього .Щоговору.
10.8 Цей ,Щоговiр складений у двох примiрника\, по одному примiрнику для кожноi зi Сторiя.
Обилва примiрника мають piBHy юридичну силу.

Додатки:
1. Додаток 1 - Технiчнi вимоги;
2. flолаток 2 - Спечифiкачiя:
3. Додаток 3 - Ка,rендарний rb,IaH.

11.РЕкВIЗитИ CTOPIH:

Замовник:

fiепартамент економiки та iнвестицiй
виконавчого органу КиiЪськоi мiськоi
ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрдцii)

01044, м. Киiв - 044, вул. Хрещатик, 36
Шевченкiвський р-н
Код еДРПоУ 046зз42з
банк в ГУ.ЩКСУ у м. Киевi
Кол баяку 820019

рiр Nэ 354120З1029201
Контактна особа: Однiцова Алла
Володимирiвяа
Посада: Начальник управлiння коордиЕацii

регiональноТ економiчноi полiтики
Тел.: (044) 202-76-'71

ekmda.qrrr,,ua

вrrкошавець:

Приватне акцiонерне товаритво <<!елойт енд
Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi>>

0i033, м. Киiв, вул. Жилянська, 48, 50, а.

Голосiiвський р-н
Код еДРПоУ 25642478
ПАТ кСiтiбанк> в м. Киевi, МФо 300584
п/р No26000200181158
Тел.: (044) 490-90-00, ф.490-90-01
1пн 256424726119
Контактна особа: Однов'юненко Юрiй
Посада: Старший менеджер. Вiддiл аудиту
Тел.: (044
E-maiI ,ii)tlcloittc.

Ген

7Уеконоvliкпта
la

1a

E-mail:
аме

Н. О. МелыlлIк €. О. Заноза
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Додаток 1

до !оговору JtФ Р3/2018
вiд ([l, ) t ,,l vj 2018 р

1. Мета закупiвлi.
Надання BciM зацiкавленим сторонам об'ективноi iнформаuii про дiяльнiсть

виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi рали (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрщii) (да.пi -
КМДА). показники соцiально-економi.rного розвитку MicTa на шляху реалiзачii Стратегii
розвитку MicTa Киева до 2025 року (далi - Стратегiя), результати виконання бюджету MicTa
Кисва та фiнансово-економ iчнi результати дiяльностi комунальних пiлприсмств та бюджетних
установ MicTa Кисва у 20l 7 poui,

2. Вимоги до пiдготовки рiчного звiry про дiяльнiсть викондвчого оргаtlу
Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацfi)п пiдприемств, устаIIов,
органiзацiй територiальноi громади MicTa Киева за 2017 piK.

Рiчний звiт про дiяльнiсть виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрачii), пiдприсмств. устаЕов. органiзаlriй територiмьноi громади MicTa Киева
за 2017 piK (далi - Рiчний звiт) мае мiстити роздiли:
- Вступне слово Киiвського мiського голови
- Всryп
ключовi факти про столицю Украiни MicTo КиiЪ;
ocHoBHi показники розвитку MicTa у 20l7 роцi
кредитнi рейтинги MicTa Киева
- Ключовi висновки Рiчного звiry
загальна iнформлliя про КМДА;
Стратегiя та соцiально-економiчний розвиток MicTa Киева у 2017 роцi;
виконання бюджету MicTa Киева у 2017 poui;

фiнансово-економiчнi результати дiяльностi MicTa Киева у 2017 роцi;
- Загальна iнформацiя про Киiвську MicbKy державку адмiнiстрацiю
структура влади КиiЪськоi MicbKoi ради (далi - КМР);
к,тючовi тези регламенту КМДА;
структура КМ,ЩА;
керiвництво КМДА;
адмiнiстративно-територiа",rьний устрiй MicTa Кисва;
адмiнiстративнi послуги;
ключовi пiдприемства, установи, органiзацii заснованi на комlнальнiй власностi теритоРiаЛЬНОi
громади MicTa Киева, пiдпорядкованi стрJкт)тним пiдроздiла.м КМ,ЩА та районним в MicTi Кисвi
державним адiлIiнiстрацiям ;

мiжнародна дiяльнiсть;
державнi закупiвлi;
утримання штатноi одиницi CeKpeTapiaTy КМР та структурних пiдроздiлiв виконавчого органу
КМР (КМДА);
видатки CeKpeTapiaTy КМР та стрlтtтурних пiшrоздiлiв КМР (КМДА) у 2016-2017 роках;
- Стратегiя розвитку MicTa Кпсвадо 2025 роry
Ключовi за,ходи, реалiзованi у 2017 роцi в рамках Стратегii;
Iндикатори реалiзацii Стратегii;
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- Соцiальпо-економiчпi показпики розвитку Кисва у 2017 роцi
OcHoBi показники соцiально-економiчного розвитку MicTa;
MicbKi цiльовi прогрilми, що реа.lliзовува"rися та дiяли у 20l7 роui;

-,Щемоzрафiчна сumуацiя
- динамiка чисельностi постiйного населення;
- коефiцiентмiграцiйногоприросту;
- коефiцiент природного приросту;
- результitти виконiiння мiських цiльових програм MicTa Киева у 2017 рочi, що

впливають на демографiчну ситуацiю у столицi;

- Економiчнuй розвumок
- выrовий регiона"тьний продукт (номiна.пьний, реа"тьний, у розрахунку на 1

особу);
- ринок прачi (ocHoBHi покiвники: результати виконання мiських цiльовлтх

програN{ MicTa Кисва у 20l7poui. шо впливilють на ситуачiю на ринку прачi
столицi);

- пiдприемництво;
- спожив,мй ринок (пос.rryги, роздрiбна торгiвля);
- будiвничтво (ocHoBHi показники; проекти, що реалiзовувалися/реалiзовуються

у вiлповiлнiй сферil результати виконання мiських цiльових програм мiсга
Киева у 2017 роцi, що впливають на ситуацiю у галузi житлового будiвничтва
столицi);

- промислове виробництво (за основними видами економiчноТ дiяльностil
резупьтати викоЕання MicbKrTx цiльових програм MicTa Кисва у 2017роцi, що
впливають на piBeHb пiдприемницькоi активностi столицi);

- прямi iноземнi iнвестицiй;
- капiта:tьпiiнвестицii;
- перелiк iнвестицiйних проектiв, реалiзованих у 2017 роцi за пiдтримки

договорiв, укладених ,Щепартаментом економiки та iнвестицiй КМЩА у 2017

роцi;
- мале та середнс пiлприсмничтво:
- зовнiшня торгiв.itяl

- Iнфраспрукtпура
- електроенергетика (ocHoBHi показники; проекти, що

реалiзовувалися/реалiзовуються у вiдповiднiй сферi; результати виконання
мiських цirьових програм MicTa Кисва у 2017 рочi, що впливають на ситуацiю
у галузi електроенергетики);

- теплопостачzш{нll (ocHoBHi показникй; проекти, що
реа"тiзовува,тисяlреалiзовlтоться у вiдповiднiй сферi; результати виконzш{tul

мiських цiльовпх програм MicTa Киева у 2017 рочi, що впливzlють на ситуачiю
у га.irузi теrrлопостачаяня);

- водоrlостачання та водовiдведення (ocHoBHi показЕики; проекти, що
реалiзовувалися/реа,чiзовlтоться у вiдповiднiй сферi; результати виконiшня
мiських цiльових програм MicTa Киева у 2017 рочi, що впливають на сиryашiю

у галузi водопостачання та водовiдведепня господарства);
- газопостачання (ocHoBHi показники; проекти! що

реалiзовуватtися/реалiзовlтоться у вiдповiднiй сферi; результати виконання
мiських цiльових прогрtlм MicTa Киева у 2017 poui, що впливzlють на сиryачiю
у гмузi газопостачання);

- житлово-комутrал ьн i послуги:
- транспорт (ocHoBHi покаi}ники; проекти, що реа,,liзовувалися/реалiзовуються у

вiдповiднiй сферi);

- Охорона зdоров'я
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ocHoBHi показники; результати виконання мiських цiльових програм MicTa Киева у
2017 рочi, що впливають на ситуаuiю у галузi охорони здоров'я;

- Соцiааьнuй змuсm mа безпека
ocHoBHi показники; результати виконзlння мiських цiльових програ-N,I MicTa Киева у
2017poui, що впливilють на ситуацiю у сферi соцiа.rьного захисту та безпеки
населення;

- освimа
дошкiльнi навчальнi заклади: загальноосвiтнi навчальнi заклади: професiйно-технiчнi
навчальнi заклади; вищi навчальнi заклади; ocHoBHi показники; результати виконання
мiських цiльових п рогр.lм MicTa Кисва у 20l7poui. що впливаютъ на ситуачiю у
галузi освiти;

- Турuзм
т}ристична iнфраструктура: туристичнi потокиl ocHoBHi показники; результати
виконання мiських цiльових програN{ MicTa Киева у 2017 рочi, що впливають fiа
ситуацiю у галузi туризму;

- Кульmура
ocHoBHi показники; результати виконання мiських цiльових прогрл{ MicTa Киева у
2017 роцi, що впливilють на ситуацiю у галузi кульryри;

- Наука, mехнолоzit mа iнновацii
ocHoBHi показники; проекти Kyiv Smart City;

- Еколоziл tпа безпека lовкi,lля
ocHoBHi показники; результати виконання мiських цiльових програм MicTa Киева у
2017 poui, що впливtuоть на ситуацiю у сферi екологii та безпеки довкiлля MicTa Киева
у 2017 роцi;

- Резульmаmu ваконаннл iнtццх MicbKlcx цiльовllж про?рuп, ulо переdбача,,tuся lo
реалЬацii у 2017 роцi

Аналiз виконанпя бюджеry MicTa Кисва за 2017 piK;

- Нормаtпuвно-правова база бюdlrcеmноzо процеql
ocHoBHi положенfiя;
виконавцi бюджету фозпорядники бюджетних коштiв) MicTa Киева;
мiжбюджетнi вiдносини та мiжбюджетнi трансферти;
бюджетний процес;
звiтнiстъ rrро виконаннJI бюджеry MicTa Кисва;

- C)cHoBHi покознuкu бюdжепу мiсmа Кцева
ocHoBHi пок.вники виконання бюджету MicTa Киева у 2017 роцi;
пiдсlмки виконання бюджету MicTa Киева (власнi доходи (без 1рахуваняя трансфертiв
з.Щержавного бюджету); стр}ктура власних доходiв бюджету MicTa Киева у 2017 роцi;
трансферти з ,Щержавного бюджету; власнi видатки (без урахування мiжбюджетних
трансфертiв з бюджеry MicTa); мiжбюджетнi траясферти з бюджету MicTa Киева;

фiнансування бюджету;

- ,,Щохоdu бюdеrcепу мiсtпа Кuева
доходи бюджеry MicTa Киева у 2017 рочi (власнi доходи бюджету MicTa Киева;
трансферти з Державного бюджету до бюджеry MicTa Киева; доходи бюджету MicTa
Кисва в розрiзi налхолжень: податковi надходження ло бюлжету MicTa Кисва в розрiзi
ключових ceKTopiB економiки; заборгованiсть за IIодатковими надходженнями в

розрiзi ceKTopiB економiки; доходи бюджету MicTa Киева в розрiзi фондiв);
доходи загa}льного фонду бюджету MicTa Кисва (власнi доходи загального фонду
бюджету MicTa; трансферти з ,Щержавного бюджету до загального фонду бюджету
MicTa Киева; структура доходiв загального фонду бюджету MicTa Киева: податок на

доходи фiзичних осiб; плата за землю; мiсцевi податки та збори; податок на прибlток
пiдприемств та iншi);
податковi надходження загrlльного фонду бюджету MicTa Киева (податки на доходи
та податок на прибlток, мiсцевi податки та збори);
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неподатковi надходження з.гального фонлу (алмiнiстративнi збори та платежi);
доходи спецiального фонду бюджету MicTa Кисва;
структура надходжень до загального га спецiального фондiв бюлжету в розрiзi
сегментiв економiки;
структура податковоi заборгованостi пiдприемств перед бюджетом у розрiзi ceKTopiB
економiки;

- Вudаmкu бюЬеrcепу мiсtпа KueBa
видатки бюджету MicTa Киева у 2017 рочi (власнi видатки бюджету MicTa Киева;
мiжбюджетнi трансферти до Державного бюджеry та мiсцевих бюджетiв КиiЪськоi
областi; видатки бюджету MicTa Кисва в розрiзi фондiв; видатки в розрiзi головних
розпорядникiв бюджетних коштiв MicTa Киева; структура видаткiв бюджеry MicTa
Кисва за видами видаткiв (економiчна класифiкацiя); галузева структура видаткiв
бюджеry MicTa Киева (функцiональна класифiкацiя);
видатки: ocBiTa;
видатки: охорона здоров'я;
видатки: соцiа"rьний захист та соцiальне забезпечення;
видатки: будiвництво;
видатки: транспорт, дорожне господарство, зв'язок, телекомунiкацii та iнформатика;
видатки: житлово_комунaL.Iьне господарство;
видатки: культура i мистецтво;
видатки: державне (мiсцеве) управлiння;
видатки: обслуговування борry;
видатки: iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю,
видатки: цiльовий фонд;
видатки: фiзична культура i спорт:
впдатки, не вiднесенi до основних груп;
видатки: сiльське i лiсове господарство, рибне господарство та мисливство;
видатки: засоби MacoBoi iнформацii;
видатки: запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйцого
лиха;
видатки: мiжбюджетнi трансферти;
кредиторська та дебiторська заборгованiсть загального фовду;
кредиторська та дебiторська заборгованiсть спецiального фонду;

- Мiсцевuй борz tпа HadaHi zapaHmii
мiсцевий борг;
гарантii наданi MicToM Киевом;
гарантii наданi за кредит.lми европейського банку реконстрlкчii та розвитку;
гарантii наданi за кредита}4и Пiвнiчноi екологiчноi фiнансовоi корпорачii ;

Консолhоваяа фiнансова iнформацiя спецiального призначення за 2017 piK

- Змiст роздiлу консолiдованоi фiнансовоi iнформацii спецiального призначення.

- Опис пiд<оду до пiдготовки консолiдованоi фiнансовоi iнформацii спецiа,rьного
призначення-

- Консолiдований звiт про фiнансовий стан.

- Консолiдований звiт про фiнансовi результати.
- Консолiдований звiт про змiни в чистих ilктивах.

- Консолiдований звiт про рух грошових коштiв.

- Звiт про виконакня бюджеry м. Киева.

- Звiрка консолiдованого фiнансового результату до результату виконання бюджету
м_ Киева.

Примiтки до консолiдованоi фiнансовоi iнформацii спецiального призначення
1. Загальнаiнформалiя.
2. Економiчно середовище в якому працюе MicTo КиТв.
З. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики.
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4. OcHoBHi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi
облiковоi полiтики.

5. Операцii з пов'язаними сторонirми.
6. OcHoBHi засоби,
7. Iнвестицiйнердомiсть.
8. Нематерiальнiактиви.
9. Iнвестицii. що облiковуються за методом участi у капiталi.
l0.,Щебiторська заборгованiсть за обмiнними операuiями.
11. Запаси.
l2. .Щебiторська заборгованiсть за необмiнними операчiями.
l 3. Грошовi кошти та ix еквiвапенти.
14, Iншi необоротнi аtсгиви.
15. Запозичення.
l 6.,Щовгостроковi резерви.
1 7. Iншi довгостроковi зобов'язання.
l8. Доходи майбутнiх перiодiв.
1 9, Кредиторська заборгованiсть за обмiнними операцiями.
20. Кредиторська заборгованiсть за податкам и та трансфертами.
21. Аванси отриманi за необмiнними операцiями.
22. Поточнi резерви.
23. Сфвенuii та дотацii.
24. Збори та плата за спецiальне використання природних pecypciB.
25. Алмiнiстративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйноi господарськоi

дiяльностi.
26. Збори та плата за спецiа,rьне використаннJI природних pecypciB.
27 . Itllлi неподатковi надходженЕя та iншi бюджетнi доходи.
28. !охо,ша вiд обмiняих операчiй бюджетних установ
29. Подmки та iншi збори спецiального фонду
З0. Iншi неподатковi Еадходження
31. I]iльовi фонли.
32. Доходи вiд обмiнних операцiй ком}цальних та комерцiйних пiдприсмств .

33. Iншi доходи бюджетних, комунальних та акцiонерних пiдприсмств.
34. Житлово-комунмьЕе господарство.
З5. OcBiTa.
36. Охорона здоров'я.
37. Будiвництво.
38. Транспорт, дорожне господарство, зв'язок, телекомунiкацii та iнформатика.
39. Соцiальний захист i соцiальне забезпеченЕя.
40. Культура i мистецтво.
4l. Iншi послуги пов'язанi з економiчною дiяльнiстю.
42. [ержавне управлiння.
43. Кошти, що передаються до державного бюджету та iнших бюджетiв.
44. Фiнансовi витрати.
45. YMoBHi та iншi зобов'язання.
46. Управлiння фiнансовими ризиками.
47. Представлення фiнансових iяcTplMeHTiB за кmеюрiями очiнки.
48. Iнформацiя за сеrментами.
49. ПодiТ пiсля закiнчення звiтного перiолу.

3. Вимоги до показникiв, що зазначаються в рiчному звiтi про дiяльнiсть
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii),
пiдпрпсмств, установ, органiзацiй територiальноi громади MicTa Кисва за 20l7 piK
Статистичнi показники та iншi показники, що вiдображують дiяльнiсть MicTa Киева за 2017 piK,
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повиннi вiдображатися в порiвняfii з 2014 роком та у разi наявностi даних з плановим
показником на 201'7 piK, цiльовим показником Стратегii gа 2017 та 2025 роки. Консолiдована
фiнансова iнформацiя спецiального призначення за 2017 piK мас бути пiдготовлена з
врtIхуванням вимог Мiжнародних Стандартiв Бухга.лтерського Облiку для ,Щержавного Сектору.

4. Вимоги до оформлення рiчного звiту про дiяльнiсть виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi дерrкавноi адмiнiстрацii), пiдприомств, установ,
органiзацiй територiальноi громади MicTa Кисва за 20l7 piк

- Звiт мас мiстити не менше 200 i не бiльше 300 cTopiHoK;
- Розмiри розлiлiв погоджуються iз замовником:
- Кожен роздiл мас починатися з iлюстрацii (фотографii) високоi якостi, яка, у разi

можливостi, вiдповiдае тематицi роздiлу та пов'язана з MicToM Киевом (погоджусться iз
замовником);

- Забезпечити наявнiсть тематичних фотоматерiалiв об'сктiв м. Киева для нitповнення
Звiry;

- Iнформацiя мас подаватися чiтко, тезисно (схеми, графiки, табличi) i бути достатньою
для аналiзу соцiально-економiчного розвитку MicTa;

- Iнформацiя мае мiстити аналiз при.л-лн та наслiдки впливу;
- Форма вiдображення iнформачii мае бути легкою дтя сприйнятгя;
- Шрифт та коJIьорова гамма погодж}lоться iз замовником.

5. Iнформацiя, що може використовуватись при пiдготовцi рiчного звiту про
дiяльнiсть виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi лержавноi
адмiнigграцi0, пiдприемств, устднов, орrанiзацiй територiальвоi громдди MicTa Кисва за
2017 piK

- Офiцiйнастатистичнаiнфорrrtацiя;
- Iнформацiя з вiдкритих джерел;
- Бlхгаптерська iнформачiя об'еднань, пiдприсмств, установ та органiзашiй, що н&тежать

до KoM}.HaJ,IbHoi власностi територiапrьноi громади MicTa Киева;
- Iнформачiя отримzlна вiд замовника:
- Iнша, за погодженням з зztмовником.

б. Перiод, що охоплюе звiт
Звiт охоплюе 2017 piK.

8. Грапичний TepMiH надання послуги
Пiдготовка Рiчного звiту MicTa Киева за 2017 piK повинна бути завершена учасником не

пiзнiше 3-ох 1трьох) мiсячного TepMiHy з моменту } кладення договору- a,re не пiзнiше l5 червнЯ

20l8 року.

|]

7. Об'скти звiry
Виконавчий орган КиiвськоI MicbKoi рали (КиiЪська MicbKa державна адмiнiстрацiя).
Районi в MicTi Кисвi державнi адмiнiстрачii.
Об'сднання, пiдприемства, установи та органiзацii, що належать до комральноi

власностi територiмьноi громади MicTa Киева.
Iншi пов'язанi юридичнi особи (ВАТ кХлiб Кисва>, ПАТ кАК КиiЪводоканал>,

ПАТ кКиiвгаз>, ПАТ кРемонтно-будiвельне управлiння J'ф 3), ПАТ кРемонтно-будiвельне

управлiння }Ф 4) ПАТ <ХК <Киiвмiськбул>, ПрАТ <Киiвспецтранс), ВАТ <Радикал>,

ПрАТ кКомпанiя Киiвенергохолдинг) та iншi суб'екти господарювання 1TBopeHi за участю
майна територiальноТ громади м. Киева).



9. Результатами пiдготовки рiчного звiry про дiяльнiсть виконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi Micr,кoi держдвноi адмiнiстрацii), пiдприемств, установ,
органiзацiй терпторiальноi громади MicTa Кисва за 2017 piK мас бути:
1. Рiчний звiт MicTa Киева за 2017 piK, що повинен охоплювати Bci клю.{овi сфери життя
MicTa та покликаний дати вiдповiдi на запитання широкого кола користувачiв. наприклад:

- мешкаЕцям MicTa Кисва - iнформацiю щодо покращення житгедiяльностi MicTa Киева;
- прива]ним iHBecTopaM - iнформашiю по фiнансовому резульlагу мiсга. вiдповiдно до

мiжнаролних станлартiв:
- бiзнес-середовищу - прiоритети розвитку MicTa на найближчий перiод;
- громадським органiзацiям - iнформацiю щодо дiй MicTa в розбудовi громадського

суспiльства;
- мiжнаролним фiнансовим iнститlтам та донор.lм iнформаuiю rцодо соцiально-

еконоviчного розвитку viста:
Надання учасником (у разi необхiдностi) рекомендацiй щодо прiоритетiв розвитьт столицi
на середньострокови й перiод.

10. Матерiали, якi повиннi бутп наданi пiд час закiнченпя надання Послуг
Пiс.:rя завершення Виконазець надае Замовнику:

- 50 надрукованих екземпJulрiв Звiту (25 украiнською мовою,25 англiйською мовою).
Вимоги до друку:
- Звiт мае бути надрукований на меловаt{ому гJIянцевому або матовому паперi, з

використанням повнокольорового друку формаry А4; обкладинка - на бiльш щiльному паперi з

застосувilнням повнокольорового др}ку, з повяим або частковим покриттям лаку;
- Звiт повинен бlти скрiплений на РUR-бiндерi.

- версiю (1краiЪською та англiйською моваlrи) на електронному Hocii.

11. Порядок приймання Послуг
Зшловник приймае наданi Послуги вiд Виконавця у строки, визначенi Календарним плаЕом, та
засвiдчус ix Актом приймання-передачi наданих Послуг по завершенню скJ]адання рiчного звiту
MicTa Киева за 2017 piK та його дрJтtу.

Замовнпк:

,ЩепартамеRт економiки та iпвестпцiй
вшконавчого органу КпiЪськоi MicbKoi радrr
(КrriЪськоi MicbKoi державпоi адмiнiстрацft)

0l044, м. Киiв - 044, вул. Хрещатик, 36
Шевченкiвський р-н
Кол С.ЩРПОУ 046ЗЗ42З
банк в ГУ ,ЩКСУ у м. Киевi
Код банку 820019

р/р J\b 3541203l02920l
Контактна особа: Однiцова Алла Володимирiвна
Посада: НачzuIьник управлiння координацiТ

регiональноi економiчноi полiтики
Тел.: (044) 202-76-7 |

E-mail : rrdei@guekmda.gov,ua

Посада: Ста менеджер. Вiддiл аудиry
Тел.: (
E-mai
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. о. Мельник

Ген

о. Заноза

1.1

впконавець:

Приватне акцiонерне товаритво <<Щоrойт енд Туш
Юкрейнiан Сервiсез Компанi>

0l0З3, м. КиiЪ, вул. Жилянська,48, 50, а.

ГолосiiЪський р-н
Код С,ЩРПОУ 256424'78
ГИТ <Сiтiбанк> в м. Кисвi, МФо з00584
п/р No2600020018l l58
Тел.: (044) 490-90-00, ф.490-90-0 1

IгIн256424726119
контактна особа: однов'юненко Юрiй

'?rпя I о*оФ,'



Додаток 2

до !оговору Ns РЗ/20l 8

вiдк, ,> l',, 2018p.
Специфiкацiя

Послуги з надання фiнансових консультацiй, обробки фiнансових транзакцiй i клiринговi
послуги (Пйготовка рiчпого звiry про дiяльнiсть викондвчого орfану КпiЪськоi MicbKoi

ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiпiстрацii), пiдприемств, установ, органiзацiй
територiальноi громадп MicTa Кисва за 2017 piK) -

зд кодом СРY за !К 021:2015 - бб170000-2

м Найменування послуг Кiлькiсть,
примiрникiв

Сума з ПffВ,
грIl

Рiчяий звiт про дiяльнiсть виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi рали (КиiЪськоi MicbKoi
державноТ адмiнiстрачii), пiдприемств, ycTalioв,
органiзацiй територiа.,rьноi громади MicTa Киева за
2017 piK

3 895 000,00
1) на електронному Bocii: у текстовому форматi

(шрифт ATiaI. розмiр l2: мова - украТнська.
англiйська)

украlнською та
англiйською
мовzlми

2) 25 примiрникiв
украiЪською
мовою, 25 -
англiйською
мовою

Сума прописом: 3 895 000,00 грп (Трп мiльйони BiciMcoT дев'яносто п'ять тисяч
гривень 00 копiйок), в тому числi ПflВ 649 166',67 грн (Шiстсот сорок дев'ять тисяч сто
шiстдесят шiсть гривепь б7 копiйок).

Замовник: впконавець:

Приватне акцiоrrерне товарптво <<.Щелойт енд Туш
Юкрейнiан Сервiсез Компанi>>

.Щепартамент економiки та iнвестпцiй
впконавчоfо оргапу КиiЪськоi MicbKoi радп
(Киiвськоi MicbKoi державпоi адмiнiстрацii)

01044, м. КиiЪ - 044, вул. Хрещатик, 36
Шевченкiвський р-н
Код еДПОУ 046ЗЗ42З
банк в ГУ ,ЩКСУ у м. Киевi
Код банку 8200l9
р/р ЛЪ 3541203102920l
Контактна особа: Однiцова Алла Володимирiвна
Посада: Начал ьн ик управлiння коорлиначiТ

регiональноi економiчноi полiтики
Тел.: (044)202-16-7l
E-mail: rrdei@guekmda.gov.ua

екон

0l03З, м. КиТв, вул. Жилянська,48, 50, а.

ГолосiТвський р-н
Код С,ЩПОУ 25642478
ПАТ <Сiтiбанк> в м. Киевi. МФо з00584
п/р N26000200l8l l58
Тел.: (044) 490-90-00, ф.490-90-01
[II1256424726l|9
Контактна особа: Однов'юненко Юрiй
Посада: Старший менеджер. Вiддiл аудиry
Тел.: (044) 490-90-00
E-mail: clo
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у дру(ованому примiрнику (шрифт Arial, розмiр
12; мова - yKpaiHcbKa, англiйська).



,Щодаток З

до ,Щоговору М РЗ/2018
вiд ( (,.,L ) ,,ý] ] и-{ 20l 8 р.

Календарний план
Послуги з надання фiнансових консультацiй, обробки фiнансових транзакцiй i

клiринговi послуги (Пiдготовка рiчного звiту про дiяльнiсть виконавчого органу КиiЪськоТ
Micbkoi ради (киiъськоi Micblсoi державноi адмiпiстрацii), пiдприсмств, установ,

органiзацiй територiальноi громали MicTa Кисва за 2017 piK - за кодом СРV за ДК 021:2015

- бб170000_2
Jlъ
зlп Назва етапу Строк виконання Сума, в. т. ч.

П,I|В, грн

1

Надання залиту кТаблиць
аналiтичноi iнформачiЬ>
Замовнику

Протягом 12 календарних днtв з
моменту пiдписання договору

95 000,00

2
Надання кТаблиць анатiтичноТ
iнформацiI> Замовником

Протягом 21 кыrендарного дня з
моменту надання запиту
Замовнику

200 000.00

3 000 000.00з
Основний етап роботи,
оброблення та аналiз

Протягом 21 кыIендарного дня з
момеЕту отримання вiд Замовника
запитlъалоi iнформацii

200 000,00
Надання Замовнику проекту
Рiчного звiту MicTa Киева за2017
piK

Протягом 54 календарних днtв з
моменту пiдписання договору

4

Протягом 21 календарного дня з

моменту отриманЕя проекту
Рiчного звiту MicTa Киева за
20l7 piK

200 000.005

Узгодження iз Замовником
Рiчного звiту MicTa Киева за 20l7
piK, внесення KoMeHTapiB

200 000.00
Надання Замовнику кiнцевого
BapiaHTy Рiчного звiry MicTa
Киева за 20l7 piK у форматi Word

Сума прописом: 3 895 000,00 грн (Три мiльйони BiciMcoT дев'яносто п'ять тисяч rривень
00 копiйок), в тому чнслi ПДВ 649 1б6,67 грн (Шiстсот сорок дев'ять тисяч сто шiстдесят
шiсть гривень 67 копiл"lок).

Замовник:
.Щепартамент економiкп та iпвестшцiй
вцконавчого органу КнiЪськоi MicbKoi ралп
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачiф
01044, м. КиТв - 044, вул. Хрещатик, 36
Шевченкiвський р-н
Код СДРПОУ 046ЗЗ42З
банк в ГУ .ЩКСУ у м. Кисвi
Код банку 8200l9
pip М 354l203l02920l
Контактна особа: однiцова Алла Володимирiвна
Посада: Начальник управлiння координацii

регiояальноi економiчноТ полiтики
Тел.: (044\ 202-16-1l
E-mail:

впкопавець:
Прrrватпе акцiонерне товарптво <<flелойт енд
Туш Юкрейнiан Сервiсез КомпанЬ>

0l033, м. КиiЪ, вул. Жилянська,48, 50, а.

ГолосiТвський р-н
Код С,ЩПОУ 25642478
fИТ <Сiтiбано в м. КиеBi, МФо 300584
п/р Nл26000200l8l l58
Тел.: (044) 490-90-00, ф.490-90-0 l
lпн 256424726l 19

контактна особа: однов'юненко Юрiй
Посада: еджер. Вiддiл аулиry
Тел.:
Е- loitte.kпrda

ешту ек lкп та
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Протягом 75 календарних днiв з
момеЕту пiдписання договору
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