
ДОГОВІР  

про професійно-технічне навчання, перепідготовку або  

підвищення кваліфікації кадрів 

 

Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування (далі – училище) в 

особі директора Кощака Віктора Йосиповича, що діє на підставі Статуту, далі  Виконавець, та  

___________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи, назва документа, що встановлює правоздатність такої юридичної особи) 

далі Замовник, надалі – Сторони, уклали цей договір про наступне:  

 

1. Предмет договору 

Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника здійснити професійно-

технічне навчання (у тому числі вхідний контроль), перепідготовку або підвищення кваліфікації кадрів 

(далі – освітня послуга), а саме: 

___________________________________________________________________________  
(указуються освітньо-кваліфікаційний рівень, назва спеціальності з якої на яку здійснюється перепідготовка, або назва спеціальності, за якою 

підвищується кваліфікація кадрів, або перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за робітничими професіями) 
___________________________________________________________________________ 
(строки надання освітньої  послуги  (строк  надання освітньої послуги визначається датою зарахування Замовника та датою відрахування його з училища 

у зв'язку із закінченням професійно-технічного навчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації)).  

 
2. Обов'язки виконавця 

2.1. Надати Замовнику освітню послугу на рівні державних стандартів освіти у повному обсязі.  

2.2. Забезпечити дотримання прав слухачів навчального процесу відповідно до діючого 

законодавства. 

2.3. Видати Замовнику документ про освіту (свідоцтво) державного зразка. 

2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, 

її якості та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання таких послуг. 

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

у зв'язку з ненаданням Замовнику освітньої послуги – повернути частину коштів, що були внесені 

Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги. 

 

3. Обов'язки замовника 

3.1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені 

цим договором. 

3.2. Виконувати вимоги законодавства та статуту (положення) Виконавця з організації надання 

освітніх послуг. 

 

4. Оплати за надання освітньої послуги та порядок розрахунків  

4.1. Плата за надання освітньої послуги вноситься Замовником у національній валюті – 

українській гривні, у повному обсязі, шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок 

Виконавця. 

4.2. Розмір плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги (включаючи плату за 

вхідний контроль) і не може змінюватись. Загальна сума за надання освітньої послуги становить 

2 394грн, 00 коп. (дві тисячі триста дев’яносто чотири грн, 00 коп). 
4.3. У випадку несплати Замовником установленої суми даний договір розривається в 

односторонньому порядку i видається наказ про відрахування Замовника зі складу слухачів училища. 

4.4. У випадку розірвання договору з ініціативи Замовника платежі за надання освітніх послуг, 

внесені Замовником на момент розірвання договору, не повертаються. 

4.5. Термін надання освітньої послуги становить 2,5 місяця  

 

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 чинного законодавства України. 

 

 

 



6. Припинення дії 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 освітньої послуги, 

і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до договору; 

 у разі ліквідації Замовника, якщо такий являється юридичною особою, або Виконавця та якщо не 

визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої Сторони; 

 у разі відрахування Замовника як фізичної особи з числа слухачів училища згідно із 

законодавством; 

 за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору.  

 

7. Юридичні адреси сторін:  

 

 

УЖГОРОДСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 

УЧИЛИЩЕ ТОРГІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

ХАРЧУВАННЯ 

88015 м. Ужгород  вул. Перемоги, 142 

Банк: ГУДКУ в Закарпатській області 

Код: 01566548 МФО: 812016 

Р/р UA638201720314211002201012538 

Тел. 2-94-59 (прийм. директора) 

        2-56-95 (бухгалтерія) 

 

 

Директор училища ____________ Кощак В.Й. 

 

Гол. бухгалтер _________ Герзанич С.П. 

 

М.П. 

                      

ФIЗИЧНА ОСОБА 

_________________________________________ 

Паспорт серія _____________________________   

виданий __________________________________ 

__________________________________________ 

Проживає: ________________________________ 

Іден.код. ___________________ 

Тел._________________ 

 

Підпис _______________________ 

                 (завіряється в училищі) 

 

 

 

"ЗАМОВНИК" 

_________________________________________ 

(назва підприємства, установи, адреса) 

_________________________________________ 

р/р_______________________________________ 

__________________________Тел_____________ 

          

Гол.бухгалтер__________________ 

 

Керiвник______________________ 

 

М.П.              

 

 

 

 


