Академія праці, соціальних відносин і туризму
Д О Г О В І Р №_______________
про надання платної освітньої послуги
м.Київ

«___»___________________20__ р.

Академія праці, соціальних відносин і туризму, в особі в.о.ректора Коваленка Сергія Миколайовича, який діє на
підставі Статуту, (далі — Академія) та_____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яка замовляє освітню послугу)

(далі — Замовник) для ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яка навчається)

(далі — Здобувач), уклали цей договір про таке:

І. Предмет договору
1.1. Предметом договору є фінансові зобов’язання Замовника щодо оплати освітньої послуги, яка
надається Здобувачеві Академією за Договором про навчання в Академії №___________ від___________.
ІІ. Обов’язки та права Сторін
2.1.Академія зобов’язана:
1) у випадку корегування плати за надання освітньої послуги інформувати про це Замовника, в тому
числі через офіційні веб-сайти Академії:
2) на письмові запити Замовника інформувати його про перерахунки, пов’язані з заборгованістю по
пені, що виникла у зв’язку з порушенням термінів оплати за надання освітньої послуги.
2.2.Академія має право:
1) вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку,
встановлених договором;
2) змінювати плату за надання освітньої послуги не частіше одного разу на рік і не більш як на
офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік. Коригуванню підлягає виключно різниця
між розміром оплати за весь період надання освітньої послуги та фактично сплаченою сумою на дату
проведення коригування.
2.3.Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку,
встановлених договором.
2.4.Замовник має право направляти Академії письмові запити стосовно перерахунків, пов’язаних з
заборгованістю по пені, шо виникла у зв’язку з порушенням термінів оплати за надання освітньої
послуги.

ІІІ. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків
3.1. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання становить (без урахування інфляції)
(_____________________________________________________________________________) гривень,
(сума цифрами та прописом)

вартість освітньої послуги за кожен наступний рік навчання складається із вартості попереднього року
навчання збільшеної на рівень інфляції за попередній календарний рік.
3.2. Вартість освітньої послуги за перший навчальний рік становить:
(_____________________________________________________________________________) гривень.
(сума цифрами та прописом)

3.3. Замовник вносить оплату : щорічно, або щосеместрово, або щомісяця.
Замовник вносить плату: щорічно - до 1 вересня поточного навчального року , щосеместрово – за I
семестр до 1 вересня, за II семестр до 1 лютого поточного навчального року, щомісяця -до 1 числа
відповідного поточного місяця.
Сторони дійшли згоди, на підставі ст.ст.627, 632 Цивільного Кодексу , що у випадку вибору
Замовником здійснення оплати щомісяця, вартість надання освітніх послуг збільшується на 6 % від вартості за
відповідний навчальний рік.
3.4.У разі наявності боргу по пені, що нараховується згідно з п.4.2. Договору, Академія вираховує зі
сплаченої суми борг по пені, а залишок зараховує як оплату за надання освітньої послуги.
3.5.Днем здійснення оплати вважається день зарахування коштів на поточний рахунок Академії
3.6. У документах про сплату за освітні послуги обов’язково вказується повністю прізвище, ім’я та по
батькові «Здобувача», факультет, форма навчання, курс.
3.7. У разі відрахування здобувача до закінчення певного місяця, під час повернення коштів витрати
Академії за цей місяць враховуються як за повний місяць.
3.8. У випадку надання здобувачу академічної відпустки, розмір оплати за надання освітньої послуги,
після завершення її строку, встановлюється на рівні розміру оплати за надання освітньої послуги року
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навчання, з якого здобувач продовжує навчання з врахуванням п.3.1. Договору.
3.9. У разі дострокового розірвання Договору внаслідок порушення Академією договірних зобов’язань
або з ініціативи Замовника, у разі відрахування Здобувача освітньої послуги (крім випадків, коли Здобувач
відрахований у зв’язку з невиконанням обов’язків, визначених статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”)
кошти, що були внесені Замовником як плата за надання освітніх послуг, повертаються йому в обсязі оплати
частини послуги, не наданої на дату розірвання Договору.
3.10. У разі дострокового розірвання Договору у зв’язку з порушенням Замовником договірних
зобов’язань або невиконанням Здобувачем обов’язків, визначених статтею 63 Закону України “Про вищу
освіту”, кошти, що були внесені Замовником, залишаються у Виконавця та використовуються для виконання
його статутних завдань.
ІV. Відповідальність

сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством, ст. 625 Цивільного Кодексу України та цим Договором.
4.2. У випадку порушення термінів та порядку оплати за надання освітньої послуги, на суму, яка
підлягає оплаті, нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення.
4.3. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за договором, якщо
порушення стали наслідком обставин непереборної сили.

V. Строк дії договору, порядок внесення змін, умови припинення та інші умови
5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом усього періоду
надання освітньої послуги або до дня повного виконання сторонами зобов’язань за договором.
5.2. Зміни до договору вносяться за згодою сторін шляхом підписання додаткових угод до договору.
5.3.Договір припиняється (розривається):
5.3.1 у випадку виконанням зобов’язань сторонами;
5.3.2 за згодою сторін;
5.3.3 за ініціативою Академії в односторонньому порядку у разі неможливості виконання
сторонами своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови,
встановлені договором, і незгоди будь- якої із сторін внести зміни до договору;
5.3.4 у разі ліквідації юридичної особи - замовника або Академії, якщо не визначений
правонаступник;
5.3.5 у разі відрахування Здобувача з Академії;
5.3.6 за рішенням суду в разі порушення або невиконання однією із сторін умов договору.
5.4.Дія договору зупиняється у випадку надання здобувачу академічної відпустки згідно із
законодавством на весь строк такої відпустки. Допуск до навчання здобувача після завершення строку
академічної відпустки здійснюється згідно з наказом Академії, який видається на підставі заяви здобувача.
5.5.Договір складений українською мовою у двох примірниках, шо мають однакову юридичну силу,
один з яких надається замовнику, а другий зберігається в Академії.

VІ. Місцезнаходження та реквізити сторін:
Замовник
Академія
Академія праці, соціальних
відносин і туризму
Адреса: 03187, м. Київ,
Кільцева дорога, 3-А
Р/р.№ UA673052990000026005006704535
в «ПАТ КБ «Приватбанк»
ЄДРПОУ 04641405
індивідуальний податковий № 046414026091

В.о.ректора_______ С.М.Коваленко
М.П.

___________________________________
___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Адреса_____________________________
___________________________________
ІПН.______________________________
Паспорт серія________№_____________
від_________________виданий________
___________________________________
___________________________________
телефон____________________________
телефон батьків_____________________
___________________________________
(особистий підпис)

Здобувач
_________________________________
_________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Адреса__________________________
________________________________
ІПН._____________________________
Паспорт серія________№_________
від_________________виданий_______
_________________________________
_________________________________
телефон__________________________
_________________________________
(особистий підпис)

