
ДОГОВІР № ____ 

про надання освітніх послуг між вищим навчальним  

закладом та фізичною особою 
 

 

«_22_» __серпня__ 2017 р. 
 

м. Харків 
 

 

 

Харківський індустріально-педагогічний технікум (скорочено ХІПТ) в особі директора 

технікуму Курбатова Олександра Петровича (далі - виконавець) та _____________________________ 

_____________________________________________________________ , (далі замовник - одержувач)  
  (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (повне найменування юридичної особи), яка замовляє освітню послугу) 
 

уклали  цей договір про таке: 
 

Предмет договору 
 

1. Предметом договору є надання освітньої послуги. 

Виконавець бере на себе зобозов’язання за рахунок коштів замовника здійснити надання одержувачу 

освітньої послуги, а саме: 

навчання 
(освітня послуга) 

денна 
(форма навчання) 

ХІПТ, 1 рік 10 місяців 
(місце та строк надання освітньої послуги) 

молодший спеціаліст 
(ступінь вищьої освіти) 

за спеціальністю:        015 Професійна освіта      015.16  Сфера обслуговування 
(назва спеціальності) 

 

Обов’язки та права виконавця 
 

2. Виконавець зобов’язаний: 

1) надати одержувачу освітню послугу на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством 

передбачені державні стандарти надання освітньої послуги) ; 

2) забезпечити дотримання прав замовника та одержувача: 

3) видати одержувачу документ про вищу освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства 

за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання одержувачем 

навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти; 

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 (якщо законодавством 

передбачені державні стандарти надання освітньої послуги); 

2) забезпечення дотримання своїх прав, а також прав одержувача; 

3) видачі одержувачу документа про вищу освіту державного зразка (якщо відповідно до 

законодавства за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) 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. Вартість  освітньої  послуги  за  кожен  навчальний  рік  навчання  становить:  

___5 600_грн. (п’ять тисяч шістсот гривень, 00 коп.)__________________________________ 
(сума цифрами і словами) 

 

10. Замовник вносить плату щосеместрово у безготівковій формі не пізніше ніж 15-го числа місяця з 

початку  кожного семестру. 
 

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 

____________________ несплаченої суми за кожний день прострочення. 
                       (відсотків) 
 

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: 

-  за згодою сторін; 

- 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; 

- у разі відрахування з навчального закладу одержувача згідно із законодавством; 

- 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. 

Інші положення 

17. Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом укладання додаткових угод, підписаних 

обома сторонами. 

18. Спори та суперечки, що виникають між сторонами при виконанні цього договору, повинні бути 

урегульовані у встановленому законодавством порядку. 

19. Договір укладено у  _2_ примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну 

силу. 
 

Місцезнаходження та реквізити сторін: 

 

Замовник-одержувач: Виконавець: 

 

__Іванова Світлана Павлівна_____________ 

__МН № 563258_виданий Лозівським РВ__ 

Харківський  

індустріально-педагогічний технікум 

__ХГУ УМВС України в Харківській обл.  61060, м. Харків, пр. Московський, 24 

_14.10.2014 р._____ __________________ ОКПО 02501137 

__ИНН _2535269874251_________________ р/р 31258278114390 в ДКСУ у м. Києві, 

_Харківська обл., м. Лозова, вул. Центральна, 

б. 5, тел. 067-895-48-53 

МФО 820172 

 

 

М.П.                    _____☑___/Іванова С.П./ 
                                                               (підпис) 

М.П.                          ________________ 
               (підпис) 

 

(за наявності печатки) Гол.бухгалтер          ________________ 
                                                                                (підпис) 

________________           
Примітка. Замовником може бути фізична особа, яка замовляє освітню послугу для себе як для одержувача. 


