
Д О Г О В І Р  № _______/__ 

про трансфер методики створення комп'ютерних систем навчального призначення на основі 

хмарних технологій з використанням сучасних інструментальних засобів  

 

м. Харків                                             «  ____  »  _______  2014 р. 

 

Приватна особа – ______________________________________________________________, 

далі - Замовник, з одного боку, та Українська інженерно – педагогічна академія, (“УІПА”), що є 

неприбутковою організацією, в особі проректора з наукової роботи Лазарєва Миколи Івановича, 

діючого на підставі  доручення № 105 – 04 – 124 від 14.08.2013 р., далі – Виконавець, з другого 

боку, керуючись наказом Міністерства праці та соціальної політики від 10.08.10 № 232 «Про 

затвердження Примірного порядку укладання суб'єктами господарювання договорів щодо 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників та форм примірних договорів 

суб'єкта господарювання з навчальним закладом, підприємством, установою, організацією, що 

здійснюють навчання»,  уклали цей договір про наступне   

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати науково-

освітню послугу, а саме: 

- передати Замовнику методику створення комп'ютерних систем навчального 

призначення на основі хмарних технологій з використанням сучасних інструментальних засобів; 

 навчити Замовника шляхом проведення фахівцями Виконавця лекцій, семінарів та 

консультацій загальним обсягом 108 годин використовувати згадану методику в навчальному 

процесі для створення комп’ютерних систем навчального призначення; 

 у разі успішного опанування Замовником згаданої методики оформити йому згідно 

Наказу Міністерства освіти України від 11 травня 1993 р. №132 свідоцтво про підвищення 

кваліфікації. 

1.2. Місце надання науково-освітньої послуги: 64003, м. Харків, вул.. Університетська, 16 

Українська інженерно-педагогічна академія. 

1.3. Строк дії Договору та надання науково-освітньої послуги за ним з моменту підписання 

до ______.2014р. 

 

2. ПЛАТА  ЗА  НАДАННЯ  НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ  ПОСЛУГИ 

2.1. Розмір плати встановлюється за весь термін дії Договору і не може змінюватися. 

2.2. Вартість надання науково-освітньої послуги складає 360 грн.(триста шістдесят грн. 00 

коп.) згідно з прейскурантом послуг (Додаток) в тому числі податок на додану вартість 20% у 

розмірі  60 грн. 00 коп. (шістдесят грн. 00 коп.) . 

2.3. Надання науково-освітньої послуги розпочинається після перерахування Замовником 

на рахунок Виконавця коштів за виконання послуги у розмірі 100 % її вартості та формування 

групи слухачів чисельністю від п’ятнадцяти осіб. 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

3.1. Надати Замовнику науково-освітню послугу на рівні державних стандартів освіти у 

відповідності зі статтею 1. 

3.2. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання науково-

освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки сторін під час надання та отримання 

такої послуги. 

3.3. У разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого 

припинення) у зв’язку з ненаданням Замовнику науково-освітньої послуги повернути кошти, що 

були внесені Замовником як попередня плата за надання науково-освітньої послуги. 

3.4. Підписати і передати Замовнику: 

– акт приймання-здачі послуги не пізніше 5 робочих днів по закінченні її надання. 

4. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

4.1. Своєчасно здійснити оплату за освітню послугу згідно умов, що встановлені розділом 2 

цього договору. 



4.2. Виконувати вимоги законодавства та положення Виконавця з організації надання 

науково-освітньої послуги. 

4.3. Надавати Виконавцю у разі необхідності технічну та нормативну документацію та 

елементи обладнання, які можуть бути використані в навчальному процесі. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ  

АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством. 

5.2. Зміна договору проводиться шляхом укладання додаткової угоди, що є невід'ємною 

частиною даного договору. 

5.3. Всі суперечки, що виникають з цього Договору Сторони вирішують шляхом 

переговорів. У разі неможливості досягти згоди шляхом переговорів Сторона має право 

звернутися до суду.  

6. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

6.1. Дія договору припиняється: 

– за згодою сторін; 

– якщо виконання стороною договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з 

прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо науково-

освітньої послуги, і будь-яка із сторін не погоджується з внесенням змін до договору; 

– за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору; 

– у разі ліквідації юридичної особи - Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є 

правонаступником ліквідованої сторони. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Виконавець та Замовник своїми підписами підтверджують згоду на обробку 

персональних даних та їх подальше використання виключно з метою виконання даного договору 

протягом строку його дії. Повноважні представники, які підписують цей договір, повідомлені про 

їх права, передбачені статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 

01.06.2010 року), про включення їх персональних даних, зазначених в преамбулі Договору, до баз 

персональних даних сторін Договору виключено з метою його виконання.  

 

8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

Виконавець: Замовник: 

Українська інженерно – педагогічна академія: 

61003, м. Харків, вул. Університетська, 16, 

р/р 31258272212435,  

банк ГУДКСУ в Харківській області,  

МФО 851011, 

код ЄДРПОУ УІПА 02071228 

код платника ПДВ: свідоцтво 

№ 28326191 ІПН № 020712220302 

Тел. (057) 733-78-57 

Приватна особа 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Контактний тел.: _______________________ 

 

Проректор з наукової роботи   

 

________________  М.І. Лазарєв 

 

 

 

 

__________________  __________________ 
                    (підпис)                                  (прізвище, ініціали) 



 

Додаток  

                                                                                                 до договору №  № 13-18/__ 

                                                                                                                   від «  ____  »  жовтня  2013 р. 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Проректор  

з наукової роботи 

УІПА  

 

 

______________М.І. Лазарєв 

«____»________2014 р. 

 

ВИТЯГ 

з прейскуранту тарифів  

на науково-освітні послуги 

Української інженерно-педагогічної академії. 

 

№ з/п Назва послуги Вартість, 

грн./особа 

1 Трансфер методики створення комп'ютерних систем 

навчального призначення на основі хмарних технологій з 

використанням сучасних інструментальних засобів шляхом 

проведення фахівцями УІПА лекцій, семінарів та 

консультацій загальним обсягом 108 годин для викладачів 

навчальних установ з метою підвищення їх кваліфікації та 

видача посвідчень державного зразка про підвищення 

кваліфікації. 

360,0 

 

 

 

 

Головний бухгалтер 

 

  

Л.А.Попова 

 

 

Начальник НДЧ 

 

 

  

С.В.Драгун 

 

 

 


