ДОГОВІР № 10
про надання освітніх послуг між ХМАПО
та фізичною особою
м. Харків

“ 07 ” вересня 2020р.

Харківська медична академія післядипломної освіти в особі В. о. ректора, першого проректора,
професора Марченко Віри Григорівни, яка діє на підставі статуту ХМАПО, (далі — виконавець) та
______Чорновіл

Ірина Сергіївна_______________________

__________

________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

(далі — одержувач), уклали цей договір про таке:
Предмет договору
1. Предметом договору є надання освітньої послуги.
Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів замовника здійснити надання одержувачу
освітньої послуги, на циклі (спеціалізації, передатестаційному, стажування, тематичного удосконалення,
інформації та стажування), а саме:
«Психолого-педагогічні основи професійної діяльності викладачів ЗВО»______________
(освітня послуга)

м. Нікополь,

з 07.09.2020 по 21.09 2020 р._______________________________________
(місце та строк надання освітньої послуги)

Обов’язки та права виконавця
2. Виконавець зобов’язаний:
1) надати одержувачу освітню послугу на рівні стандартів вищої освіти;
2) забезпечити дотримання прав замовника та одержувача;
3) видати одержувачу документ про вищу освіту державного зразка за умови виконання одержувачем
навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти, та оплати за
наданні послуги в повному обсязі за цим договором;
4) інформувати 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.
3. Виконавець має право вимагати від замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в
розмірах та в порядку, встановлених цим договором.
Обов’язки та права замовника
4. Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку,
встановлених цим договором.
5. Замовник має право вимагати від виконавця:
1) надання освітньої послуги одержувачу на рівні стандартів вищої освіти
2) забезпечення дотримання своїх прав, а також прав одержувача;
3) видачі одержувачу документа про вищу освіту державного зразка за умови виконання
одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти;
4) 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.
Обов’язки та права одержувача освітньої послуги
6. Одержувач зобов’язаний дотримуватися обов’язків, передбачених статтею 63 Закону України “Про
вищу освіту”.
7. Одержувач має права, передбачені статтею 62 Закону України “Про вищу освіту ”.
Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків
8. 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.
9. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання становить
___751,00 грн._______.
_сімсот п’ятдесят одна грн. 00 коп___________гривень.
10. Замовник вносить плату одноразово (щомісяця) готівкою, у термін не пізніше 5 днів з початку
навчання._21.09.2020 р._______ ______________________________________________________
(зазначається день, місяць, рік (кінець циклу)

Відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання зобов’язань
11. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору сторони несуть
відповідальність згідно із законом та цим договором.
12. За несвоєчасну оплату освітніх послуг замовник сплачує виконавцю пеню в розмірі подвійної
облікової ставки НБУ несплаченої суми за кожний день прострочення.
13. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення виконавцем договірних
зобов’язань або з ініціативи замовника, у разі відрахування одержувача освітньої послуги (крім випадків,
коли одержувач відрахований у зв’язку з невиконанням обов’язків, визначених статтею 63 Закону України
“Про вищу освіту”) кошти, що були внесені замовником як плата за надання освітньої послуги, повертаються
йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання договору.
14. У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням замовником договірних
зобов’язань або невиконанням одержувачем обов’язків, визначених статтею 63 Закону України “Про вищу
освіту”, кошти, що були внесені замовником, залишаються у виконавця та використовуються для виконання
його статутних завдань.
Розірвання договору
15. Договір розривається:
1) за згодою сторін;
2) 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;
3) у разі ліквідації юридичної особи — замовника або виконавця, якщо не визначений
правонаступник;
4) у разі відрахування з навчального закладу одержувача згідно із законодавством;
5) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов
договору.
16. Дія договору тимчасово припиняється у разі надання одержувачу освітньої послуги академічної
відпустки відповідно до законодавства на весь строк такої відпустки, про що вносяться відповідні зміни до
договору.
Місцезнаходження та реквізити сторін:
Замовник
Чорновіл Т.С.
АН 273116
3227815381

Виконавець
Харківська медична академія післядипломної
освіти
61176, м. Харків, вул. Амосова, 58
Код ЄДРПОУ: 01896872
р/р UA398201720313271002201010306
Банк ДКСУ м. Київ
МФО 820172
В. о. ректора ХМАПО, перший проректор,
професор
______________________ В.Г.Марченко

________________
(підпис)

_____________________

Погоджено:
Начальник навчально-методичного відділу

________________

В.В Жеребкін

Головний бухгалтер

_______________

С.М.Старостенко

Заступник ректора з економічних питань

_______________

О.О. Бузницька

Заступник ректора з юридичних питань

_______________

Ю.П.Познахірєва

