Публічний договір-оферта про надання послуг
з підвищення кваліфікації кадрів
1. Загальні положення
1.1. Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Одеського
регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України (далі – «Виконавець»), що розташований за адресою:
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23213365, і містить в
собі умови надання послуг з навчання (далі – «Послуги»).
1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 642 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та
публічного договору є однаковими для всіх користувачів обов’язковим прийняттям умов
цього договору є заповнення фізичною особою електронної заявки, проведення платежу в
рахунок оплати надання послуг з навчання. Особа, яка здійснила акцепт цієї оферти, стає
Замовником, а Виконавець та Замовник надалі іменуються – «Сторонами», а кожен окремо
– «Сторона».
1.3. Дана публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися
послугою і мають технічну можливість одержання послуги.
1.4. У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст цієї публічної оферти та
ознайомтесь з додатками до неї. У разі Вашої незгоди з якими-небудь пунктами оферти чи
додатків до неї, Виконавець пропонує відмовитися від користування запропонованими
послугами.
1.5. Даний Публічний договір на надання послуг вважається укладеним (акцептованою) з
моменту заповнення Замовником електронної заяви на Сайті Виконавця і надходження
грошових коштів Замовника у вигляді оплати послуг на розрахунковий рахунок Виконавця
і діє до моменту його припинення сторонами.
1.6. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні
для укладення та виконання цього Договору на надання послуг.
2. Предмет договору
2.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати
послуги з підвищення кваліфікації кадрів (відповідно до оголошення) (далі – Послуги), а
Замовник – прийняти й оплатити такі послуги. Предмет закупівлі послуги з проведення
навчальних занять (форма занять зазначається в оголошені) за цим Договором визначено на
основі основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний
закупівельний словник» за кодом 80570000-0 «Послуги з професійної підготовки у сфері
підвищення кваліфікації».
2.2. Форма навчання, види навчальних занять, тривалість, вартість послуг визначаються у
відповідному оголошенні.
2.3. Загальна кількість кредитів, кількість годин – зазначається у відповідному оголошені.
2.4. Час та місце проведення навчання визначається в оголошені. Розклад занять з
визначенням конкретного часу по днях надсилається Замовнику на електронну адресу.
3. Ціна договору та порядок розрахунку
3.1. Ціна цього Договору зазначається в оголошені без ПДВ, згідно з абзацом «Ґ»
підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України.
3.2. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення
ринкових умов або за інших суттєвих обставин.
3.3. Оплата послуг здійснюється на умовах передплати. В разі не здійснення оплати у
вказаний термін Виконавець не надає послуги.
3.4. Оплата Замовником вартості наданих Послуг здійснюється шляхом перерахування
коштів в національній валюті України на рахунок Виконавця.
3.5. Платежі за цим договором здійснюються на підставі цього Публічного договору.
3.6. Оплата здійснюється не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку занять.

3.7. Здавання послуг Виконавцем та приймання її Замовником оформлюється Актом
наданих освітніх послуг, який підписується повноважними представниками Сторін.
4. Права та обов’язки Сторін
4.1. Виконавець зобов'язаний:
- надати навчальні послуги з підвищення кваліфікації кадрів за темою, визначеною у
відповідному оголошенні;
- по закінченню семінару видати Замовнику сертифікат встановленого зразка.
4.2. Замовник зобов'язаний:
- оплатити роботу Виконавця у строк, розмірі та на умовах, визначених Договором;
- направити власну електронну адресу та номер телефону на електронну адресу Виконавця:
vpkk_seminar@oridu.odessa.ua, не пізніше 06.05.2020 р.
- після завершення семінару підписати та надати Виконавцеві акт наданих освітніх послуг;
- отримати сертифікат встановленого зразка за адресою Виконавця.
4.3. Виконавець має право:
- для виконання послуг, зазначених в п. 2.1 Договору залучати третіх осіб;
- встановлювати та змінювати час дистанційної частини з обов’язковим попередженням
Замовника;
- отримати за виконану роботу оплату в розмірах і строки, передбачені Договором
- інші права відповідно до норм чинного законодавства.
4.4. Замовник має право:
- звертатися до працівників Виконавця з усіх питань, що стосуються проведення семінару;
- отримати вчасно та у повному обсязі послуги;
- інші права відповідно до норм чинного законодавства.
5. Відповідальність Сторін за порушення договору
5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з Договору Сторона несе
відповідальність відповідно до норм чинного законодавства України.
5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання
з порушенням умов, визначених умовами Договору.
6. Вирішення спорів
6.1. Усі спори, що виникають з Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно
до чинного законодавства України.
7. Строк дії договору
7.1. Публічний Договір вступає в силу з моменту опублікування його на офіційному сайті
інституту - http://www.oridu.odessa.ua.
7.2. Строк дії Публічного договору – необмежений.
7.3. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту оплати послуг Замовником до
виконання своїх обов’язків Виконавцем.
7.4. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Виконавцем.
7.5. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок
Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.
7.6. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
8. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не
існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа,
стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30
(тридцять) днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
9. Інші умови
9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним,
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства
України.
9.2. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі й він приймає їх безумовно і в
повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
9.3. Усі повідомлення, направлені сторонами одна одній на електронну адресу, визначену
цим договором, приймаються сторонами беззаперечно.
9.4. Інформація та документація, що містить дані та відомості, які мають відношення до
предмета цього Публічного договору, вважаються конфіденційними й не підлягають
розголошенню Сторонами у будь-якій формі, за винятком випадків, передбачених чинним
законодавством України
9.5. Виконавець є платником податків як неприбуткова організація.
9.6. Шляхом укладення цього Договору кожна зі Сторін цього Договору відповідно до
статей 3, 32, 34 Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних»,
Конвенції Ради Європи 1981 року № 108 «Про захист осіб стосовно автоматизованої
обробки персональних даних» (ЕТS № 108) підтверджують одержання згоди фізичних осіб,
які діють від імені відповідної Сторони при укладенні та виконанні цього Договору, на
обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення,
використання і поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення)
персональних даних іншої Сторони, або фізичних осіб, які є посадовими
особами/працівниками, уповноваженими особами Сторони за Договором, а також
здійснювати інші дії визначені Законом України «Про захист персональних даних».
Сторони підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права
відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
9.7. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або
розкриття будь-яким іншим чином інформації, що стосується цього Договору може
здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою Сторін або на підставі норм чинного
законодавства.
9.8. Жодна зі Сторін не має право передавати права цього Договору третій стороні без
письмової згоди іншої Сторони.
9.9. Після підписання Електронної форми заяви про приєднання до Публічного договору
всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та
будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються
цього Договору, втрачають юридичну силу.
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