ДОГОВІР
про надання освітніх послуг між Коледжом хореографічного мистецтва
«Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» та
фізичною (юридичною) особою
Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа
Лифаря» (заклад вищої освіти муніципальної форми власності)
(повне найменування вищого навчального закладу із зазначенням форми власності та підпорядкування)

в особі директора Лягущенка Андрія Геннадійовича, що діє на підставі Статуту,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника вищого навчального закладу, який діє на підставі
статуту вищого навчального закладу),

(далі - виконавець) та ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (повне найменування юридичної особи), яка замовляє освітню
послугу)

(далі - замовник) для _____________________________________________________________
_______________________________________що народилась (вся)_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

(далі - одержувач), уклали цей договір про таке:
Предмет договору
1. Предметом договору є надання освітньої послуги.
Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів замовника здійснити надання
одержувачу освітньої послуги, а саме:
надання вищої освіти бакалаврського рівня на денній формі навчання за спеціальністю 024
«Хореографія», спеціалізація народна хореографія в Коледжі хореографічного мистецтва
«Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» у період з 1 вересня 2018 р. по
28 лютого 2020 р. включно з обсягом навчального навантаження не менше 90 кредитів ЄКТС
Обов’язки та права виконавця
2. Виконавець зобов’язаний:
1) надати одержувачу освітню послугу на рівні стандартів вищої освіти (якщо
законодавством передбачені державні стандарти надання освітньої послуги);
2) забезпечити дотримання прав замовника та одержувача;
3) видати одержувачу документ про вищу освіту (відповідно до законодавства за
відповідною освітньою програмою) за умови виконання одержувачем навчального
навантаження в обсязі, необхідному для здобуття вказаного ступеня вищої освіти;
4) інформувати одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої
послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання
зазначеної послуги.
3. Виконавець має право вимагати від замовника своєчасно вносити плату за освітню
послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором.
Обов’язки та права замовника
4. Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в
порядку, встановлених цим договором.
5. Замовник має право вимагати від виконавця:
1) надання освітньої послуги одержувачу на рівні стандартів вищої освіти (якщо
законодавством передбачені державні стандарти надання освітньої послуги);
2) забезпечення дотримання своїх прав, а також прав одержувача;
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3) видачі одержувачу документа про вищу освіту (відповідно до законодавства за
освітньою програмою) за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі,
необхідному для здобуття вказаного ступеня вищої освіти;
4) інформування одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої
послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання
зазначеної послуги.
Обов’язки та права одержувача освітньої послуги
6. Одержувач зобов’язаний дотримуватися обов’язків, передбачених статтею 63 Закону
України “Про вищу освіту”.
7. Одержувач має права, передбачені статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”.
Плата за надання освітніх послуг
та порядок розрахунків
8. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в
національній валюті, при цьому виконавець має право змінювати розмір плати за навчання
не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за
попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це замовника.
9. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання становить 15 000
(п’ятнадцять тисяч) гривень, з розрахунку 10 000 (десять тисяч) гривень на кожний
навчальний рік.
10. Замовник вносить плату за надання освітньої послуги щомісяця шляхом переведення
коштів у готівковій або безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця щомісячно
до десятого числа місяця, за який проводиться оплата, або за семестр (5 місяців), або за весь
навчальний рік (10 місяців), не пізніше ніж через 10 днів після початку занять.
Відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання зобов’язань
11. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору сторони несуть
відповідальність згідно із законом та цим договором.
12. За несвоєчасну оплату освітніх послуг замовник сплачує виконавцю пеню в розмірі
0,1 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення.
13. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення виконавцем
договірних зобов’язань або з ініціативи замовника, у разі відрахування одержувача освітньої
послуги (крім випадків, коли одержувач 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 освітньої послуги, повертаються йому в обсязі оплати
частини послуги, не наданої на дату розірвання договору.
14. У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням замовником
договірних зобов’язань або невиконанням одержувачем 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.
Розірвання договору
15. Договір розривається:
1) за згодою сторін;
2) у разі неможливості виконання стороною договору своїх зобов’язань у зв’язку з
прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо
освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору;
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3) у разі ліквідації юридичної особи - замовника або виконавця, якщо не визначений
правонаступник;
4) у разі відрахування з навчального закладу одержувача згідно із законодавством;
5) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін
умов договору.
16. Дія договору тимчасово припиняється у разі надання одержувачу освітньої послуги
академічної відпустки відповідно до законодавства на весь строк такої відпустки, про що
вносяться відповідні зміни до договору.
Місцезнаходження та реквізити сторін:
замовник

виконавець
02232, м. Київ, вул. К.Данькевича, 4а

____________________________________

(адреса)

(адреса)

____________________________________

Коледж хореографічного мистецтва «Київська
муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»

____________________________________

(найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи)

(найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи)

_____________________________________

Ліцензія АЕ 458537

(назва документа)

(назва документа)

видана згідно рішення АК протокол №109
від 03.06.2014 р. (Наказ МОН №2323л від
11.06.2014 р.)

_____________________________________

(ким і коли затверджений/виданий)

_____________________________________
(ким і коли затверджений/виданий)

_____________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків і мають відмітку у паспорті)

Код ЄДРПОУ: 30382088
(код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків і мають відмітку у паспорті)

Р/р 31554221178170
в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019
(банківські реквізити)

_____________________________________
(банківські реквізити)

М.П.

М.П.

________________

________________

(підпис)

(підпис)
(за наявності печатки)

З договором ознайомлений (а)

___________

__________________________________

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові одержувача)

