
       Зразок (для бюджетних організацій) 
ДОГОВІР  

про надання освітніх послуг № ____ 
 

м. Одеса        “____“ ___________ 2015 р. 
 

______________________________________________________ (далі - Замовник) в 
особі ____________________________________________________, що діє на підставі 
___________________________ з одного боку, та Одеський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного управління при Президентові 
України, (далі – Виконавець), в особі директора Іжі Миколи Михайловича, що діє на підставі 
Статуту Інституту з іншого боку, надалі – Сторони, уклали цей договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 

1.1. Предметом цього Договору є навчання  ______________  спеціаліста (тів) у сфері  
               ( кількість ) 

державних закупівель (Код за ДК 016:2010 85.59.1 Послуги освітянські, інші, н.в.і.у.). 
1.2. Навчання проводиться протягом 5 календарних днів в термін з ___________2015 р. 

по ________________2015 р. 
1.3. За підсумками проведеного навчання та за умови успішного складання тесту 

слухач отримує сертифікат. 
 

2. Вартість навчання, ціна договору та порядок розрахунків 
2.1. Вартість навчання одного слухача становить 900,00 грн. (дев’ятсот грн. 00 коп.) в 

тому числі ПДВ 150,00 грн. 
2.2. Ціна Договору згідно з калькуляцією (Додаток 1) складає 

_____________________________________________________ грн. в тому числі 
ПДВ_____грн. 

2.3. Після завершення навчання, Сторони підписують Акт наданих послуг. 
2.4. Оплата освітніх послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового 

перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 10 робочих днів з дати 
підписання акту наданих послуг. 

 

3. Відповідальність сторін 

3.1. У разі порушення  строків проведення семінарів Виконавець зобов’язаний, на 
вимогу Замовника, сплатити Замовнику неустойку у розмірі однієї облікової ставки НБУ, що 
діяла у період, за який сплачується неустойка, від суми несвоєчасно наданих послуг за 
кожний день порушення. 

3.2. За порушення строків платежу Замовник зобов’язаний платити пеню у розмірі 
0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день 
прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 
семи відсотків вказаної вартості (ч.2 ст. 231 Господарського кодексу України). 

3.3. За невиконання умов цього Договору Сторони несуть іншу відповідальність, 
передбачену чинним законодавством України. 

 

4. Інші умови та строк дії Договору. 
4.1. Сторони не вправі передавати свої права та обов'язки за цим договором третім 

особам без письмової згоди другої Сторони. 
4.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 

2015 року, або до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором. 
 

5. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін: 
 

           ЗАМОВНИК: 
 

 ВИКОНАВЕЦЬ: 

  
 
 

 Одеський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України 
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22. 
МФО 828011  р/р 31250201101032  
ГУДКСУ в Одеській області  
Код ЄДРПОУ  23213365 
ІПН  232133615539 
Св.   23205281 

 
ІПН 
Св-во 
 
_____________________ 

 Директор  
 
 
_____________________ М.М.Іжа 



         

Акт № 

наданих освітніх послуг 

 

м. Одеса       «       »                        2015 р. 

 

 

 Ми, що нижче підписалися, від Виконавця – перший заступник директора 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України Попов М.П., з одного боку, та від 

Замовника_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______., з другого боку, уклали цей акт про те, що на виконання договору від«___»  

____________ 201__ року № ___________ в період з _____по _________ 2015  року 

відбулось навчання – _____ спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель: 
     

  

  

 

Вартість виконаних робіт становить ______________________________грн. 00 

коп. в тому числі ПДВ __________ грн. 

 

Освітні послуги надані в повному обсязі, Сторони взаємних претензій не мають. 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:  ЗАМОВНИК: 

Одеський регіональний інститут 

державного управління Національної 

академії державного управління при 

Президентові України 

 

  

Перший заступник директора 

 

 

 

________________________ М.П. Попов 

 

  

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          Зразок 
 
 

  Додаток № 1 

до договору надання 

освітніх послуг   

№ __/___/___ 

від _________2015 року 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

 

№ 

п/п 

Найменування  

послуги 

Один. 

виміру 

Кіль- 

кість  

   Ціна 

З ПДВ 

 

Сума 

З ПДВ 

 

1. Навчання спеціалістів у сфері 

державних закупівель  

 

 особи 

 
  

В т.ч. ПДВ:  

 

Замовник                                                                                                                                            
 

   Виконавець   

 

 
 Одеський регіональний інститут 

державного управління Національної 

академії державного управління при 

Президентові України 

65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22. 

МФО 828011  р/р 31250201101032  

ГУДКСУ в Одеській області  

Код ЄДРПОУ  23213365 

ІПН  232133615539 

Св.   23205281 

 

 
 Директор  

 

 

_____________________ М.М.Іжа 

 
 
 

 


