
Договір № ______ 

 

про надання освітньої послуги 

з підвищення кваліфікації тренерів з видів спорту 

 у Національному університеті фізичного виховання і спорту України  

 центром підвищення кваліфікації та  перепідготовки 

 

м. Київ             «____» ___________ 2019 р. 

 

Національний університет фізичного виховання і спорту України  (далі по тексту 

– Виконавець) в особі першого проректора з науково-педагогічної роботи  

Дутчака Мирослава Васильовича, який діє на підставі наказу від 18.10.2016 року № 221-заг.  

з однієї сторони,  

та Іванов Іван Іванович (далі по тексту – Замовник), з другої сторони, далі разом – 

Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про таке. 

 

1. Предмет Договору 

 

       1.1. Предметом Договору є надання Виконавцем освітньої послуги – підвищення 

кваліфікації Слухача, далі – освітня послуга (код 80570000-0, «Послуги з професійної 

підготовки у сфері підвищення кваліфікації», відповідно до Національного класифікатора 

України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 № 1749) Іванову Івану Івановичу – 

далі Слухач. 

1.2. Виконавець здійснює підготовку Замовника у відповідності до Закону України 

«Про вищу освіту», Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 № 796,  інших нормативно - правових актів України, Статуту НУФВСУ. 

1.3. Місце надання освітньої послуги: вул. Фізкультури, 1, місто Київ, 03150, 

Національний університет фізичного виховання і спорту України. 

1.4. Строк надання освітньої послуги: з 04 березня до 29 березня 2019 року. 

 

2. Обов’язки Виконавця 

 

2.1. Надати Замовнику (Слухачу) освітню послугу на рівні державних стандартів 

освіти. 

2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до 

законодавства. 

 2.3. Видати Замовнику (Слухачу) свідоцтво про підвищення кваліфікації 

встановленого зразка (за умов успішного складання іспиту та повної оплати навчання). 

2.4. Інформувати Замовника (Слухача) про правила та вимоги щодо організації 

надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки Сторін під час надання та 

отримання таких послуг. 

2.5. У разі дострокового припинення дії Договору (незалежно від підстав для такого 

припинення) у зв’язку з ненаданням Замовнику (Слухачу) освітньої послуги – повернути 

частину коштів, що були внесені Замовником, як попередня плата за надання освітньої 

послуги, за винятком коштів, які були затрачені Виконавцем на підготовку Замовника 

(Слухача). 

2.6. Здійснити підвищення кваліфікації Замовника (Слухача) на своїй базі з 

програмою курсів в обсязі  не менше 75 годин. 

 

 

 



3. Обов’язки Замовника  

 

3.1. Замовник (Слухач) зобов’язаний: 

3.1.1. Своєчасно вносити плату за надання освітньої послуги в розмірах та у строки, 

що встановлені цим Договором. 

3.1.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації надання 

освітніх послуг; виконувати Правила внутрішнього розпорядку, інші нормативно-правові 

акти, чинні в Університеті. 

3.1.3. Виконувати у визначені терміни всі види завдань, передбачені відповідними 

навчальними й науковими планами (програмами). 

 

4. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків 

 

4.1.Розмір плати за надання освітньої послуги для однієї особи встановлюється у сумі 

1750 (одна тисяча сімсот п’ятдесят) гривень 00 копійок, без ПДВ. 

4.2. Загальна ціна Договору складає 1750 (одна тисяча сімсот п’ятдесят) гривень 00 

копійок, без ПДВ. 

4.3. Замовник вносить плату одноразово готівкою або безготівкою не пізніше ніж 

протягом двох робочих днів після дати зарахування на навчання – за весь період навчання. 

4.4. При здійсненні платежу Замовник обов’язково повинен вказувати у платіжному 

дорученні номер та дату цього Договору. 

4.5. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України. 

Днем оплати вважається день в якому було здійснено платіж. 

 

5. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань 

 

 5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором 

Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України. 

 5.2. За порушення строків проведення оплати із Замовника стягується пеня у розмірі 0,1 

відсотка вартості освітніх послуг, з яких допущено прострочення виконання, за кожний день 

прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штрафу розмірі 

семи відсотків вказаної вартості. 

 5.3. Університет за цим Договором несе відповідальність: 

 5.3.1. за несвоєчасне надання освітніх послуг, передбачених умовами Договору, 

стягується пеня у розмірі 0.1 відсотка вартості освітніх послуг, з яких допущено 

прострочення виконання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять 

днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. 

 5.3.2. за порушення умов зобов’язання щодо якості освітніх послуг, передбачених 

умовами цього Договору, стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних 

освітніх послуг. 

 5.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе 

зобов’язань. 

6. Вирішення спорів 

 

6.1. Усі спірні питання між Сторонами вирішуються у порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 

7. Припинення Договору 

 

7.1. Дія Договору припиняється: 

за згодою Сторін; 

якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з 

прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо 

освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується із внесенням змін до Договору; 



у разі припинення юридичної особи – Замовника або НУФВСУ, якщо не визначена 

юридична особа, що є правонаступником припиненої Сторони; 

у разі відрахування Замовника (Слухача) з університету згідно з законодавством; 

за рішенням суду. 

8. Інші умови Договору 

 

8.1. Договір складено українською мовою у двох примірниках, які  мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

8.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору можуть бути  внесені за взаємною 

згодою Сторін у письмовій формі шляхом підписання додаткових угод до цього Договору. 

8.3. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2019 року, 

але у будь-якому разі до повного виконання зобов’язань.  

 

9. Місцезнаходження, банківські реквізити Сторін 

 

Замовник  

 

Іванов Іван Іванович  

Паспорт: ОО 111111 

Видан: Южноукраїнським МВ УМВС 

України в Миколаївській обл., 05.01.1999 р. 

Адреса місця постійної реєстрації 

(проживання):   

вул. Набережна енергетиків, буд.0, кв.00,  

 м. Южноукраїнськ,  Миколаївська область, 

00000 

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків: 

1111111111 

 

 

_________________(Іванов І. І.) 

(особистий підпис)  (прізвище та ініціали) 

Виконавець 
 

Національний університет фізичного 

виховання і спорту України  

вул. Фізкультури,1, м. Київ, 03150 

тел.(044) 287-55- 24 

р/р 31259263113510 в Державній 

казначейській службі України, м. Київ  

Код ЄДРПОУ 02928433, МФО 820172 

Є неприбутковою бюджетною установою. 

В призначенні платежу вказати: 

за підвищення кваліфікації 

 

Перший проректор з  

науково-педагогічної роботи 

 

__________________________М. В. Дутчак 

 
 

 

 

 

 

 

 

Заступник головного бухгалтера 

 

_________________ Л. П. Щербакова 

Провідний юрисконсульт 

 

_________________ Н. Ю. Петуніна 

Директор центру підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

 

__________________ 

 

В. В. Томашевський 

 

 

 

 

 

 


