
ДОГОВІР  № _______ 
про надання освітніх платних послуг 

 

м. Кропивницький                                                                               "___"  ____________ 201__ р. 
 

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Кіровоградської області надалі «Виконавець», в особі начальника Центру Тищенка Миколи 
Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку та 
_________________________________________________________________, надалі «Замовник», 

(назва підприємства-замовника або П.І.Б фізичної особи-замовника) 

в особі _________________________________________, який діє на підставі ________________з  
                                                              (посада, прізвище, ініціали) 

іншого боку, надалі разом «Сторони», уклали даний Договір про наступне: 
 

1. Предмет Договору 
1.1. Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику платні освітні 

послуги щодо ____________________________________________________________, у період з 
(навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, тощо) 

 «____» _________201___року по «____» __________201__року з видачею посвідчення 
встановленого зразка, а Замовник приймає їх виконання та оплачує їх вартість, яка визначена за 
домовленістю Сторін на умовах передбачених дійсним Договором. 

1.2. Виконання договірних зобов’язань Сторони підтверджують шляхом підписання Акту 
про надані послуги. 

1.3. Форма навчання – _________________________________, з відривом від виробництва. 
(денна, дистанційна, індивідуальна, виїзна) 

1.4. Місце надання платних освітніх послуг: _______________________________________ 
 

2. Вартість послуг та порядок розрахунків 
2.1. Вартість освітніх послуг, яка визначена Протоколом погодження ціни за домовленістю 

Сторін у сумі - _____________грн.(___________________________________________________) 
                                                                  (сума прописом) 

складає ціну Договору і не може бути змінена Сторонами протягом усього строку навчання.  
2.2. Замовник зобов’язується здійснити оплату протягом 10 календарних днів з дня 

підписання Акту про надані послуги.  
 

3. Права та обов’язки Сторін 
3.1. Перед початком навчання Замовник повинен передати Виконавцю підписаний і 

оформлений обома сторонами один екземпляр Договору та Протокол погодження ціни на 
надання платних освітніх послуг. 

3.2. Замовник забезпечує своєчасне прибуття слухачів на навчання і зобов’язує своїх 
слухачів не пропускати заняття, які проводить Виконавець, та пройти весь курс навчання. 

3.3. Після проходження навчання Замовник передає виконавцю підписаний Замовником 
Акт про надані послуги. 

3.4. Перераховані за даним Договором грошові кошти Замовнику не повертаються, у разі 
невідвідування його слухачами занять або негативного проходження перевірки знань слухачами 
Замовника. 

3.5. Виконавець зобов’язується провести навчання відповідно до вимог щодо організації 
навчального процесу по навчанню з питань ____________________________________________. 

     (цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, тощо) 

3.6. Виконавець після закінчення навчання зобов’язаний видати слухачам, що проходили 
навчання, документи, які підтверджують успішне проходження навчання 
(посвідчення,свідоцтво, сертифікат) встановленого зразку, за умови успішної здачі 
підсумкового контролю та після оплати за надані платні освітні послуги. 

 



4. Відповідальність Сторін 
4.1. В процесі виконання дійсного договору Сторони користуються загальними вимогами 

та положеннями про надання послуг, передбачених статтями 901-907 Цивільного Кодексу 
України. 

4.2. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання обставин 
непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального або 
воєнного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього 
договору. 

4.3. За порушення зобов’язань по дійсному Договору кожна із сторін несе матеріальну 
відповідальність у вигляді сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ дійсної на 
момент укладання даного договору. 

 

5. Порядок врегулювання спорів 
5.1. Сторони зобов’язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом 

переговорів та пошуку взаємоприйнятих рішень. 
5.2. При недосягненні згоди зі спірного питання, Сторони розглядатимуть спір у судовому 

порядку відповідно до чинного законодавства України. 
 

6. Строк дії договору 
6.1. Даний договір діє з моменту підписання до «31» грудня 201__ року, але в будь-якому 

випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. 
6.2. Дострокове розірвання Договору можливе лише за взаємною згодою Сторін, що 

оформлюється відповідною угодою до даного Договору, крім випадків, передбачених цим 
Договором. 

7. Форс-мажорні обставини 
7.1. Сторони звільняються від своїх обов'язків за цим Договором у випадку стихійних лих, 

військових дій або рішень влади, які призвели до втрати виробничого обладнання чи персоналу, 
або в інший спосіб зробили неможливим виконання виконавцем або замовником своїх 
зобов'язань. 

8. Додатки до договору 
8.1. Сторони домовились підписати додатки, що додаються до Договору, згідно 

наведеного переліку: 
8.1.1. Протокол погодження ціни на надання платних освітніх послуг. (Додаток №1). 
8.1.2. Акт про надані освітні платні послуги  (Додаток №2). 
8.2. Додатки являються невід'ємною частиною даного Договору. 

 

9. Інші умови договору 
9.1. Договір складено в 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін. 
9.2. Зміни до цього Договору вносяться Сторонами шляхом укладання Додаткової угоди, 

яка складається у письмовій формі, підписується Сторонами і стає невід’ємною частиною 
Договору.  

10. Адреса та банківські реквізити Сторін: 
                 «Виконавець»                                                                            «Замовник» 
НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області                       ___________________________________              
25006 м. Кропивницький, вул. Покровська,4                   ___________________________________ 
р/р 31257252105252                                                            ___________________________________    
Держказначейська служба України, м.Київ                     ___________________________________    
МФО 820172, код ЄДРПОУ 26144085                    ___________________________________    
Тел/факс 32-11-55                                                               ___________________________________               
Начальник Центру 
 
_______________       __Тищенко М.А.___                      ______________     __________________                 

            (підпис)                                                (ПІБ)                                                                 (підпис)                                                (ПІБ)                                             

М.П.                                                                                      М.П. 


