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ДОГОВІР 

про навчання № __ 

м. Бровари                                                                                                              «_____» _____________20____р. 
 
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД  ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВИ», надалі – Ліцей, в особі 
директора Козар Наталії Іванівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ___________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
____________________________, надалі – Замовник, з другої сторони, який (-а) діє в інтересах 
неповнолітнього (-Ї) ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________(надалі – Учень), з іншої 
сторони, разом надалі іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про навчання( 
надалі – Договір) про наступне: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 
1.1. За цим Договором Ліцей бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити 

навчання Учня з метою здобуття Учнем загальної середньої освіти (надалі – освітня послуга, 
навчання) за державною українською програмою освіти, а Замовник зобов’язується оплатити 
освітні послуги на умовах, визначених цим Договором, та забезпечити дотримання Учнем  статуту, 
правил, положень та інших внутрішніх актів Ліцею. 

1.2. Освітні послуги, що складають предмет даного Договору, надаються Ліцеєм у відповідності до 
Закону України «Про освіту» та Закону України « Про загальну середню освіту». 

1.3. Строк надання освітньої  послуги: 1 ( один) навчальний рік. Навчальний рік може бути 
продовжений для окремих класів в зв’язку із підготовкою до ДПА  або ЗНО на строк визначений 
відповідними нормативними актами МОН України. 

1.4. Форма навчання – денна. 
1.5. Школа здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії у сфері загальної  середньої освіти ( здобуття 

повної загальної середньої освіти). Здобуття загальної середньої освіти відповідає вимогам 
Державного стандарту загальної середньої освіти. 

 
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. 

 
2.1. Обов’язки Ліцею: 
2.1.1. Надати замовнику освітню послугу відповідно до Державного стандарту загальної середньої  

освіти. 
2.1.2. Забезпечити дотримання прав та інтересів Учня відповідно до законодавства України, а також 

статуту, правил, положень та інших внутрішніх актів Ліцею. 
2.1.3. В разі успішного завершення навчання видати Учню документ про освіту державного зразка ( якщо 

освітня послуга передбачає, згідно з законодавством, видачу такого документа). 
2.1.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її 

якості та змісту, а також про права і обов’язки Сторін під час надання та отримання таких послуг. 
2.1.5. Інформувати Замовника 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. 
 

2.2. Обов’язки Замовника: 
2.2.1. Своєчасно вносити оплату за освітню послугу в розмірах  та у строки, що встановлені цим 

Договором.  
2.2.2. Дотримуватись  самому  та забезпечувати дотримання Учнем вимог законодавства  України, 

статуту, положень, правил та інших внутрішніх актів Ліцею. 
2.2.3. Своєчасно, у встановлені цим Договором строки, повідомляти Ліцей  про намір перевести Учня до 

іншої Школи та /або розірвати достроково цей Договір. 
 
 
 
 



Сторінка 2 з 3 
 

2.2.4. Надавати повну та правдиву інформацію під час заповнення документів, які вимагаються  Ліцеєм. 
2.2.5. Забезпечувати протягом навчального року дотримання  Учнем  статуту, правил, положень та інших 

внутрішніх актів  Ліцею. 
2.2.6. Витрати на організацію і забезпечення участі  Учень  у проміжних контролях ( у разі необхідності) та 

інших передбачених законодавством підсумкових атестаціях покладаються на Замовника. 
 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. 
 

3.1. Вартість  освітньої послуги становить:___________________________________________ 
3.2. 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. Зміна вартості освітньої послуги проводиться шляхом укладання додаткової угоди до договору, 
що буде його невід’ємною частиною. 

3.3. Оплата наданих Послуг здійснюється в гривнях на розрахунковий рахунок Виконавця  протягом 
3(трьох) робочих  днів з початку місяця, в якому надаються послуги. У випадку несплати у 
визначений термін вартості послуг Виконавець має право призупинити надання послуг Замовнику 
до повної сплати заборгованості.  

3.4. Місяцем, що підлягає оплаті, вважається календарний місяць, незалежно від кількості вихідних та 
святкових днів. Те ж саме стосується інших можливих періодів розрахунків за освітню послугу. 

3.5. При затриманні плати більше ніж на 1 день без поважних причин, Ліцей залишає за собою право 
відмовити в наданні освітніх послуг Замовнику. 

3.6. Оплата, внесена Замовником за освітні послуги, у разі одностороннього припинення договору у 
зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Замовника послуг Ліцею не повертається. 

3.7. Оплата освітніх послуг, а також інших фінансових зобов’язань Замовника здійснюються шляхом 
перерахування коштів на розрахунковий рахунок Ліцею. 

 
4. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯОК ВІДРАХУВАННЯ УЧНЯ. 

 
4.1. За рішенням педагогічної ради Ліцею Учень може бути  відрахований у разі наявності однієї з 

наступних обставин: 
-- істотно порушення Учнем, Замовником чи батьками( опікунами або законними представниками) 
Учня статуту, правил, положень, інших внутрішніх актів Ліцею або умов даного Договору, чи 
законодавства України. При цьому істотність порушення у кожному конкретному випадку 
визначається педагогічною радою Ліцею; 

                      --- несплати Замовник платежів за навчання відповідно до п.3.1. даного Договору; 
                      --- у інших випадках, передбачених статутом, правилами, положеннями, іншими внутрішніми  
                           актами Ліцею або даним договором, чи законодавством України. 

4.2. Учень вважається відрахованим з моменту прийняття такого рішення педагогічною радою Ліцею. 
 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 
 

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

5.2. Замовник несе відповідальність за порушення Учнем, Замовником чи батьками/опікунами/ 
законними представниками Учня статуту, правил, положень, інших внутрішніх актів Ліцею, умов 
даного Договору, а також законодавства України. 

                                                                                   
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. 

 
6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом строку надання 

освітньої послуги, зазначеного в пункті 1.3. даного договору. 
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7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ. 

7.1. Дія договору припиняється: 
7.1.1. за згодою Сторін – з моменту підписання Сторонами відповідної додаткової угоди про припинення 

дії Договору; 
7.1.2. якщо виконання Стороною своїх зобов’язань  є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно- 

правових актів, що змінили умови, встановлені даним Договором щодо освітньої послуги, й інша зі 
сторін не погоджується на внесення відповідних змін до даного Договору – через 5 ( п’ять) 
календарних днів з моменту набрання чинності відповідними нормативно- правовими актами; 

7.1.3. у разі відрахування Учня згідно зі статутом, правилами, положеннями, іншими внутрішніми актами 
Ліцею та /або положеннями даного Договору та / або вимогами законодавства України – з 
моменту прийняття педагогічною радою Ліцею рішення про відрахування Учня; 

7.1.4. з ініціативи Замовника – через 30 (тридцять)календарних днів з моменту письмового 
повідомлення Замовником Ліцею; 

7.1.5. у разі несплати (порушення строків оплати) Замовником платежів за навчання, передбачених 
даним Договором. 

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. 
8.1. Спори та розбіжності між Сторонами цього Договору мають вирішуватися шляхом переговорів. 
8.2. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися 

до суду в порядку, встановленому чинним законодавством України. 
 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. 
9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та внесення оплати. 
9.2. Умови даного Договору мають однакову юридичну силу для сторін і можуть бути змінені чи 

доповнені за згодою Сторін з обов’язковим складанням письмової додаткової угоди. 
9.3. Жодна Сторона не має права передавати будь- кому свої права та обов’язки без письмової згоди 

другої Сторони. 
9.4. Цей Договір складено у двох оригінальних автентичних примірниках українською мовою, по 

одному для кожної Сторони. 
9.5. Додаткові угоди до Договору є його невід’ємними частками і набирають дію з моменту підписання 

Сторонами. 
9.6. Ліцей є платником податку на прибуток на загальних підставах. 

 
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН. 

 
                   ЛІЦЕЙ                                                                                                              ЗАМОВНИК 
 
             ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД                                                                                        ПІБ ЗАМОВНИКА_____________ 
            ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
            «ЛІЦЕЙ « ПЕРСПЕКТИВИ»                                                                                _____________________________ 
              м. Бровари, вул. В.Чорновола, 6-А                                                               Зареєстрований (-а) за адресою: 
              п/р UA 503348510000000026002104793 
              код  43358269                                                                                                    _____________________________ 
              МФО 334851                                                                                                       Паспорт: 
                                                                                                                                             ІПН  : ________________________ 
 
         
             « _______» ___________________202___р.                                                «_____» ________________202___р. 
 
             Директор ___________________ Н.І. Козар                                                 __________________/ _________ / 
 
         
. 
 
        


