
ДОГОВІР  №____ 

про надання додаткових освітніх послуг 

 

                     м.Ірпінь                           «____» ____________ 

20___ р. 

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. художнього профілю №1 

ім.А.С.Макаренка 

(назва навчального закладу) 

управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області, в особі керівника  

_________Ілляшенко Олени Дмитрівни ___________________________________(далі – 

Виконавець), 

                                                                                 (прізвище, ім’я, по-батькові) 

який діє на підставі Статуту навчального закладу, з однієї сторони і 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(прізвище, імя, по-батькові) 

(далі – Замовник), який діє в інтересах неповнолітньої дитини, учня______ 

класу,________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(прізвище, імя, по-батькові) 

з іншої сторони (далі – Сторони) уклали цей договір про таке:  

1. Предмет договору 

1.1.Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати 

додаткову освітню послугу (далі – освітня послуга), а саме: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(назва додаткової освітньої послуги) 

2. Обов’язки сторін 

2.1.Обов’язки Виконавця. 

2.1.1.Надати замовнику освітню послугу понад рівень державних стандартів освіти.  

2.1.2.Забезпечити дотримання прав учасників навчально-виховного процесу відповідно 

до законодавства.  

2.1.3.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 такої послуги. 

2.2.Обовязки Замовника. 

2.2.1.Своєчасно вносити плату за освітню послугу до 10 числа поточного місяця в 

розмірах, що встановлені рішенням виконавчого комітету від 11 вересня 2018 року 

№180 «Про встановлення розмірів місячної батьківської плати з надання платних 

освітніх послуг закладами освіти» та надавати квитанцію про сплату особі, 

відповідальній за оформлення документації.  

2.2.2.Призначити відповідальну особу серед батьків за збір коштів та оплату 

розрахункового рахунку, або вносити оплату самостійно. 

2.2.3.У разі планування припинити оплату певної освітньої послуги повідомити 

педагога та керівника закладу про це до 1 числа наступного місця.  



2.2.4.У разі зміни кількості дітей у групі своєчасно (до 1 числа наступного місяця) 

давати згоду/незгоду про продовження відвідування платної освітньої послуги.  

3. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків 

3.1.Розмір плати за надання освітньої послуги становить 

(__________________________________________________________________________

_________) гривень_____ коп.) на місяць.  

3.2.До вартості освітньої послуги входять: витрати на заробітну плату та преміювання 

працівників закладу; витрати на утримання та зміцнення матеріально-технічної бази 

навчального закладу.  

3.3.Замовник вносить плату за послугу шляхом перерахування її на розрахунковий 

рахунок Виконавця до 10 числа поточного місяця, зазначаючи у квитанції на оплату 

прізвище, ім'я та по-батькові учня (якщо оплачує самостійно), прізвище та ініціали 

вчителя, який проводить послугу, клас, навчальний заклад, в якому він навчається та 

місця, за який вноситься плата.  

 

4.Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання  зобов’язань 

4.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони 

несуть відповідальність згідно чинним законодавством. 

5.Розвя'зання спорів, що виникають у зв’язку з виконанням Договору 

5.1.Спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, розглядаються 

відповідно до законодавства України.  

6. Припинення та зміна умов Договору 

6.1.Дія договору припиняється: 

- за згодою Сторін; 

- якщо виконання Стороною своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям 

нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка 

із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору; 

- у разі ліквідації юридичної особи – Виконавця, якщо не визначена юридична особа, 

що є правонаступником ліквідованої Сторони; 

- у разі відрахування учня з навчального закладу згідно з законодавством.  

6.2.У разі виникнення обставин, які потребують зміни умов цього Договору, одна 

Сторона повинна попередити письмово про це другу Сторону до 1 числа наступного 

місяця. Про зміну умов цього Договору складається додаткова угода, яка підписується 

Замовником і Виконавцем і є невід’ємною частиною цього Договору.  

7.Прикінцеві положення 

7.1.Цей Договір складено й підписано у двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, один із яких знаходиться у Замовника, другий – у Виконавця.  

7.2.Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Замовником і Виконавцем і 

діє до 31 травня 2019 року, а в частині взаєморозрахунків – до їх повного завершення.  

7.3.Дія цього Договору поширюється на відносини, що склалися між сторонами з 

_____________________________ 2018 року.  

7.4.Усі додатки до цього договору є його невід’ємною частиною.  

8.Юридичні адреси і реквізити Сторін 

 

   Виконавець:                                                                                     Замовник: 

Ірпінська спеціалізована                                              _________________________________ 



загальноосвітня школа І-ІІІ ст.                                    _________________________________ 

художнього профілю №1                                             _________________________________  

ім.А.С.Макаренка                                                          _________________________________ 

управління освіти і науки                                             _________________________________ 

Ірпінської міської ради                                                __________________________________ 

код ЄДРПОУ 02143815                                                _________________________________        

р/р 31554209131086                                                      _________________________________ 

ГУДКСУ в Київській області                                      _________________________________ 

МФО 821018 

___________ _____________                                              ___________ _____________ 

(підпис)          (ініціали, прізвище)                                                                        (підпис)          (ініціали, 

прізвище) 

                  


