
ДОГОВІР № / /

про надання освітніх послуг 

м. Київ « - 2021 р.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, (далі — 
Ви конавець), який є неприбутковою організацією з 30.08.2004 p., код 0048, в особі 
проректора з навчальної і виховної роботи Кваші Сергія Миколайовича, що діє на 
підставі Довіреності №0012 від 05.01.2021 p., з однієї сторони, та Уманський  
національний університет садівництва в особі ректора Непочатенко Олени 
Олександрівни, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з другої сторони, уклали 
цей договір про таке:

1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є надання освітньої послуги.
Виконавець бере на себе зобов’язання за кошти Державного бюджету України 

здійснити надання одержувачам освітньої послуги (далі -  Одержувачі)відповідно до 
Списку одержувачів освітньої послуги (слухачів), які будуть проходити підвищення 
кваліфікації (додаток 1), а саме: з «27» вересня по «8» жовтня 2021 р. та з «25» жовтня 
по «05»листопада 2021 р.

Програма навчання:
-  Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності для науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти.
О б’єм навчального навантаження - 60 год.
1.2. Освітня послуга надається за дистанційною (online) формою навчання.
1.3. Послуги, позначені в п.1.1 Договору, будуть надаватися Виконавцем через 

Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму Національного 
університету біоресурсів і природокористування України (далі -  ПНІ неперервної 
освіти і туризму НУБіП України).

2. Обов’язки га права Виконавця

2.1. Виконавець зобов’язаний:
-  надати Одержувачам освітню послугу на рівні стандартів освіти;
-  забезпечити надання послуг з підвищення кваліфікації Одержувачам кількістю 

66 (шістдесят шість) осіб (додаток 1), 2 (двома) потоками у терміни, передбаченими 
планом-графіком підвищення кваліфікації керівних працівників, фахівців 
агропромислового комплексу України, науково-педагогічних та педагогічних 
працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти в Навчально-науковому 
інституті неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і 
природокористування України у 2021 році.

-  забезпечити дотримання прав Замовника та Одержувачів;
-  видати Одержувачам документ про підвищення кваліфікації (свідоцтво) за умови 

виконання Одержувачами навчального навантаження в обсязі, передбаченому 
програмою;



-  інформувати Одержувачів про правила та вимоги щодо організації надання 
освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та 
отримання зазначеної послуги.

3. Обов’язки та права Замовника

3.1. Замовник має право вимагати від Виконавця:
-  надання освітньої послуги Одержувачам на рівні державних стандартів освіти;
-забезпечення дотримання своїх прав, які передбачені чинним законодавством;
-  видачі документа про підвищення кваліфікації (сертифікат) за умови виконання 

Одержувачем навчального навантаження в обсязі, передбаченому програмою;
-  інформування Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання 

освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та 
отримання зазначеної послуги.

4. Порядок приймання-передачі наданих послуг

4.1. Надання послуг та приймання їх результатів оформлюється Актом про надання 
послуги з підвищення кваліфікації (додаток 2), який підписується повноважними 
представниками сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного надання 
послуг. Підписання Акту про надання послуги представником Замовника є 
підтвердженням відсутності претензій з його боку.

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

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором 
сторони несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України.

5.2. Замовник несе відповідальність за несвоєчасне прийняття послуг.

5.3. Виконавець відповідає перед замовником за якість і строк надання послуг.

6. Строк дії

6.1. .Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 
моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін 
з обов’язковим складанням письмового документу.

6.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів 
між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він 
вирішується в судовому порядку, визначеному відповідним чинним законодавством 
України.

6.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному 
для кожної із сторін.

7. Розірвання договору

7 .1. Договір розривається:
-  за згодою сторін;
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-  у разі неможливості виконання стороною договору своїх зобов’язань у зв’язку з 
прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором 
щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору;

-  у разі ліквідації юридичної особи - замовника або виконавця, якщо не визначений 
правонаступник;

-  за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із 
сторін умов договору.

8. Місцезнаходження та реквізити сторін:

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

20305. Черкаська обл.. м. Умань, 
вул.Інститутська. 1
I BAN UA06820172034313 10 0 1200003904 
в Державна казначейська 
служба України у м. Києві.
МФО 820172 
ІПН № 004937823053 
Код ЄДРПОУ 00493787 
Свідоцтво № 100277347 
Тел: (04744)4-69-97

НАЦІОНАЛЬНИЙ у н і в е р с и т е т  
ЬІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
УКРАЇНИ

03041. м. Київ. вул. Героїв Оборони, 15 
ІВ Л ^И А 448201720313251004201016289 
в Державнаказначейська 
служба України у м. Києві.

“ЧІОУ 00493706

альної і виховної роботи 
С. Кваша

тенко
неперервної освіти і туризму 

О. Ковальова


