
ДОГОВІР № 

про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

 

«____»___________________202___ р 

 

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»  Міністерства освіти і науки України в особі ректора Цепенди Ігоря Євгеновича, що діє на 

підставі Статуту університету (далі – Виконавець) та 

________________________________________________________________________(далі – Замовник),  

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (повне найменування юридичної особи),яка замовляє освітню послугу)  

для __________________________________________________________________(далі – Одержувач) , 
(прізвище, ім’я, по батькові ,ідентифікаційний номер фізичної особи/для юридичних осіб згідно Додатку №1) 

уклали цей договір про: 

 

І. Предмет договору 

1.1.Виконавець бере на себе зобов'язання у період з ___________ по _______  року надати освітні 

послуги з підвищення кваліфікації педагогічних працівників Замовника. 

 

II. Права і обов'язки Виконавця 

2.1.Виконавець має право отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання 

освітніх послуг за цим договором, а також отримати за надані послуги оплату в розмірах та строки, 

передбачені цим Договором.   

2.2. Виконавець зобов'язаний: 

2.2.1. Надати освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічних працівників Замовника 

відповідно до програм підвищення кваліфікації, що відповідають вимогам законодавства та є 

невід'ємною частиною цього Договору; 

2.2.2. Забезпечити якість наданих освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Замовника; 

2.2.3. Видати документ про підвищення кваліфікації, що відповідає вимогам законодавства; 

2.2.4. Оприлюднити інформацію про підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Замовника у встановленому законодавством порядку. 

 

III. Права і обов'язки Замовника 

3.1.Замовник має право на отримання якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації. 

3.2.Замовник зобов'язаний: 

3.2.1.Направити до Виконавця на підвищення кваліфікації працівників у кількості (___) осіб (для 

юридичних осіб). 

3.2.2.Своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим 

договором. 

 

IV. Права і обов'язки Одержувача  

4.1.Одержувач зобов’язаний :  

4.1.1. Дотримуватися вимог законодавства, Статуту університету та правил внутрішнього 

розпорядку університету.  

4.1.2. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної 

безпеки, передбачені відповідними  правилами та інструкціями.  

4.1.3. Виконувати вимоги освітньої програми. 

 

V. Оплата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків 

 

5.1.  Вартість послуг Виконавця за цим договором становить 

_________________________________________________________________________________ грн.  

5.2. Замовник вносить плату в українській національній валюті безготівково на розрахунковий 

рахунок університету. 

5.3.Факт підвищення кваліфікації педагогічних працівників Замовника підтверджується актом 

приймання-передачі наданих освітніх послуг з підвищення кваліфікації, що є підставою для оплати 

послуг Виконавця згідно з цим Договором. 

5.4. Замовник зобов'язаний оплатити надані Виконавцем освітні послуги з підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників Замовника упродовж ____  робочих днів з дати підписання 

Сторонами акту приймання-передачі наданих освітніх послуг з підвищення кваліфікації. 



 

VІ. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань 

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть 

відповідальність відповідно до законодавства. 

 

VIІ. Строк дії та інші умови договору 

7.1. Строк дії цього договору з ___________ до _____________. 

7.2. Зміни та доповнення до договору вносяться тільки за згодою сторін, шляхом укладення 

додаткових угод. 

7.3. Цей договір припиняється після закінчення строку дії, за згодою сторін, у разі ліквідації 

юридичної особи - Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є 

правонаступником ліквідованої сторони. Кожна зі Сторін має право припинити Договір за умови 

попереднього письмового повідомлення іншої сторони не пізніше, ніж за  ___ до його припинення. 

7.4. Невід’ємною частиною даного Договору є Додаток №1 (для юридичних осіб). 

 

 

 

 

Виконавець:       Замовник: 

ДВНЗ «Прикарпатський національний              ___________________________________________ 

університет імені Василя Стефаника»               (ПІБ фізичної особи (повне найменування юридичної особи)) 

76018, м. Івано-Франківськ              ___________________________________________ 

вул. Шевченка, 57                 (юридична адреса проживання/місцезнаходження) 

тел./факс (0342)53-15-74;              ___________________________________________ 

office@pnu.edu.ua               ___________________________________________ 

Код 02125266                               (дані паспорта, РНОКПП/ код ЄДРПОУ)  

р/р______________________________           ___________________________________________
               (номер телефону) 
________________________________ 

 

 

 

Ректор ________________ Цепенда І.Є.            Замовник  ________________   _________________ 
                    (ім’я, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

   Одержувач (для фізичних осіб):    Одержувач (для юридичних осіб): 

__________________________________                       Згідно Додатку №1 
               (ПІБ фізичної особи) 

__________________________________ 
      (юридична адреса проживання) 

__________________________________ 

__________________________________ 
           (дані паспорта, РНОКПП) 

__________________________________ 
                   (номер телефону) 

 

Одержувач ___________   ___________ 
                            (ім’я, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@pnu.edu.ua


Додаток 1 

Список вчителів ЗЗСО______________________________, 

які проходитимуть підвищення кваліфікації у 202__році 

 
 

№

з/

п 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя 

 

Навчальна 

дисципліна 

Стаж 

педагогі

чної 

роботи 

(років) 

 

Мобільний 

телефон 

 

Електронна 

пошта 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

 

 

 

 Директор ЗЗСО_____________________________________ (___________________)_ 


