
ДОГОВІР №________ 

про надання платних освітніх послуг 

м. Суми         02. 09. 2019   

        
Сумський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад № 42» міста Суми, Сумської області в особі директора Демидової Людмили 

Анатоліївни, який діє на підставі Статуту (далі - Виконавець) та громадянин 

__________________________________________________________________________ 
ПІБ, паспорт серія 

_____________________________________________________________________,  

 
який замовляє платну освітню послугу (далі - Замовник), уклали цей договір про наступне: 

1. Предмет договору 

 

1.1. Предметом договору є надання освітньої послуги. 

1.2. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити надання для 

______________________________________________________________________ 
ПІБ, учня класу 

_______________________________________________________________________________________  

 (далі - Одержувач) освітньої послуги, а саме: 

- проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, навчання у гуртках з вивчення 

іноземних мов, образотворчого мистецтва, спортивним та оздоровчим напрямками; 

- забезпечення харчуванням дітей у комунальному закладі освіти з частковою оплатою; 

- здійснення за бажанням батьків (відповідно до укладеного договору) поділу класу для 

вивчення англійської мови на додаткову 2-гу підгрупу з метою забезпечення більш якісного рівня 

викладання англійської мови, розвитку комунікативних навичок учнів та реалізації принципу 

індивідуалізації навчання, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду 

державного та місцевого бюджетів; 

- перебування дітей у групах подовженого дня; 

- витрати на заробітну плату  працівників,  які залучені до організації роботи по наданню 

освітніх послуг; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв. 

 

2. Обов’язки та права Виконавця 

 

2.1. Виконавець зобов’язаний: 

1) надати Одержувачу освітню послугу на належному рівні та належної якості; 

2) забезпечити дотримання прав Замовника та Одержувача; 

3) інформувати Замовника 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. 

2.2. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу 

в розмірах та в порядку, встановлених цим договором. 

 

3. Обов’язки та права Замовника 

 

3.1. Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в 

порядку, встановлених цим договором. 

3.2. Замовник має право вимагати від Виконавця: 

1) надання освітньої послуги Одержувачу на належному рівні та належної якості; 

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

3) 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. 
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4. Плата за надання освітніх послуг  та порядок розрахунків 

4.1. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється у національній 

валюті, при цьому Виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу 

на семестр з урахуванням законодавчих змін з оплати праці робітників та змін тарифів на комунальні 

послуги з обов’язковим інформуванням про це Замовника. 

4.2. Виконавець самостійно визначає калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, 

щодо якої здійснюється розрахунок вартості у відповідності до Положення про порядок надання 

платних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти міста Суми, затвердженого рішенням 

Сумської міської ради від 06 серпня 2019 року № 5467-МР.  

4.3. Загальна вартість освітньої послуги за рік навчання становить _4 942 грн 17 к. (чотири 

тисячі дев’ятсот сорок дві гривні сімнадцять копійок) .________________________________________ 

4.4. Замовник вносить плату щомісяця у безготівковий спосіб оплати до   

 15 числа: 

 щомісячно за освітні послуги 525 грн 20 к. (п’ятсот двадцять п’ять гривень двадцять  

копійок)._________________________________________________________________________ 

(сума цифрами і словами). 

 щомісячно за комунальні послуги та енергоносії 23 грн 93 к. (двадцять три гривні дев’яносто 

три копійки)._____________________________________________________________________ 

4.5. Кошти, отримані від надання платних послуг, перераховуються Замовником на спеціальний 

реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державного казначейства України, та використовуються 

згідно з затвердженим кошторисом закладу освіти з урахуванням вимог законодавства. 

 

5. Відповідальність сторін за невиконання або  

неналежне виконання зобов’язань 

 

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору сторони несуть 

відповідальність згідно із законом та цим договором. 

5.2. За несвоєчасну оплату освітніх послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі 0,1% 

від невнесеної суми за кожен день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ. 

5.3. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення Виконавцем договірних 

зобов’язань або з ініціативи Замовника, у разі відрахування або переведення до іншого закладу 

загальної середньої освіти Одержувача освітньої послуги кошти, що були внесені Замовником як 

плата за надання освітньої послуги, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої 

на дату розірвання договору. 

5.4. У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням Замовником договірних 

зобов’язань, кошти, що були внесені Замовником, залишаються у виконавця та використовуються 

для виконання його статутних завдань. 

 

6. Строк дії та порядок розірвання договору 

 

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до завершення навчання у 

Сумському навчально – виховному комплексі «Загальноосвітня школа  І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад № 42» міста Суми, Сумської області . 

6.2. 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 Виконавця, якщо не визначений правонаступник; 

4) у разі відрахування або переведення Одержувача до іншого закладу загальної середньої 

освіти згідно із законодавством; 

5) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов 

договору. 
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7. Місцезнаходження та реквізити сторін: 

Виконавець Замовник 

Сумський НВК  №42, 

 вул. Комсомольська, 22,  

м. Суми,  40009      

Тел. (0542)-22-48-41 

 E-mail: nvk_42@ukr.net 

 

                               (адреса) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адреса) 

р/р   3155 62711 63405 

Управління державного казначейства м.  

Суми  

ГУДКСУ у Сумс ькій обл. 

Код ЄДРПОУ 21108256 

МФО 837013______________ 

(банківські реквізити, код згідно з 

ЄДРПОУ)  

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

(паспортні дані, ідентифікаційний код)  

Директор Сумського НВК №42 

 м.Суми____________________ 

посада 

______________________________ 

______________________________ 

ПІБ 

        _______________Л. А. Демидова 

(підпис, МП) 

________________________________ 

(підпис) 

 


