ДОГОВІР № ___
про надання платних освітніх послуг
м. Луцьк

«____» ____________ 20__р.

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти в особі директора
Олешка Петра Степановича, що діє на підставі Статуту, затвердженого розпорядженням
голови Волинської обласної ради від 28.02.2020р. № 63 (далі – Виконавець) та
___________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи,
назва документа, що встановлює правоздатність такої юридичної особи)

(далі – Замовник), уклали цей договір про таке.
1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є надання платної освітньої послуги.
Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати освітню
послугу, а саме:
____________________________________________________________________________
(освітня послуга)
_____________________________________________________________________________________________
(форма навчання)
_____________________________________________________________________________________________
(строк надання освітньої послуги)
_____________________________________________________________________________________________
(обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти в кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи)

2. Обов’язки та права Виконавця
2.1. Виконавець зобов’язаний:
2.1.1. надати Замовнику освітню послугу на рівні державних стандартів освіти (якщо
законодавством передбачені державні стандарти надання освітньої послуги);
2.1.2. забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до
законодавства;
2.1.3. видати Замовнику документ про освіту державного зразка (документ про
освіту державного зразка видається, якщо освітня послуга передбачає згідно із
законодавством видачу такого документа);
2.1.4. інформувати Замовника 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.
2.2. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за
освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором.
3. Обов’язки та права Замовника
3.1. Замовник зобов’язаний:
3.1.1. своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку,
встановлених цим договором;
3.1.2. виконувати вимоги законодавства та Положення про порядок надання платних
освітніх та інших послуг, які надаються Волинським інститутом післядипломної
педагогічної освіти.

3.2. Замовник має право вимагати від Виконавця надання освітньої послуги на рівні
державних стандартів освіти (якщо законодавством передбачені державні стандарти
надання освітньої послуги).
4. Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків
4.1. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в
національній валюті, при цьому Виконавець має право змінювати розмір плати за навчання
не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за
попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це Замовника.
4.2. Вартість освітньої послуги на одну особу за весь строк навчання становить
______________________________________________________________________гривень.
(сума вказується цифрами і словами)

4.3. Замовник вносить плату одноразово у безготівковій формі на рахунок Виконавця
не пізніше, ніж за один день до початку проведення навчання ________________________.
(зазначається день, місяць, рік початку навчання)

4.4. Організатори залишають за собою право скасувати або перенести навчання через
недостатню наповнюваність навчальної групи (склад менше 20 чоловік), або в результаті
непередбачених подій.
5. Відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання зобов’язань
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань цього договору сторони
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим договором.
5.2. За несвоєчасну оплату освітньої послуги Замовник сплачує Виконавцю пеню в
розмірі 20 % несплаченої суми за кожен день прострочення.
5.3. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення Виконавцем
договірних зобов’язань, кошти, що були внесені Замовником як плата за надання освітньої
послуги, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання
договору.
5.4. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення Замовником
договірних зобов’язань, кошти, що були внесені Замовником як плата за надання освітньої
послуги, залишаються у Виконавця та використовуються для виконання його статутних
завдань.
6. Припинення договору
6.1. Дія договору припиняється:
6.1.1. за згодою сторін;
6.1.2. 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 про внесення змін до договору;
6.1.3. у разі ліквідації юридичної особи - Замовника або Виконавця, якщо не
визначений правонаступник;
6.1.4. у разі відрахування Замовника - фізичної особи з навчального закладу згідно із
законодавством;
6.1.5. за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов
цього договору.
6.2. Дія договору тимчасово припиняється у разі надання академічної відпустки
Замовнику відповідно до законодавства на весь строк такої відпустки, про що вносяться
відповідні зміни до договору.

7. Місцезнаходження та юридичні адреси сторін
Виконавець

Замовник

Волинський інститут післядипломної

_________________________________

педагогічної освіти

_________________________________

43006, м. Луцьк, вул. Винниченка, 31

_________________________________

код ЄДРПОУ 02139699

_________________________________

р/р UA778201720314261003201034390

_________________________________

ДКСУ м. Київ, МФО 820172

_________________________________

тел./факс (0332) 24-22-35, 24-61-12

_________________________________

Директор :

_______________ П.С. Олешко
М.П.

_________________________________
М.П.

