ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2015 р. № 634

ДОГОВІР № ___________
про підвищення кваліфікації фахівців у Львівському державному університеті фізичної
культури імені Івана Боберського

Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського (форма
власності - державна, підпорядкування - міністерство освіти України) в особі
ректора,
професора
Приступи
Євгена
Никодимовича, (далі — виконавець) та
______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

(далі — замовник), далі – Сторони, уклали цей договір про таке:

Предмет договору
1. Предметом договору є надання освітньої послуги.
ЛДУФК ім. І. Боберського бере на себе зобов’язання за рахунок коштів замовника
здійснити надання замовнику освітньої послуги, а саме:
_____________підвищення кваліфікації тренерів-викладачів___________________
(освітня послуга)
_____________________ ЛДУФК ім. І. Боберського, 14 днів________________________
(місце та строк надання освітньої послуги)
___________________2 категорія - 82 годин______________________
(кількість годин)
Обов’язки та права виконавця
2. ЛДУФК ім. І. Боберського зобов’язаний:
1) надати замовнику освітню послугу на рівні стандартів вищої освіти (якщо
законодавством передбачені державні стандарти надання освітньої послуги);
2) забезпечити дотримання прав замовника та виконавця;
3) видати замовнику документ про освіту державного зразка за умови виконання
замовником навчального навантаження в обсязі;
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. ЛДУФК ім. І. Боберського 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 ЛДУФК ім. І. Боберського:
1) надання освітньої послуги замовнику на рівні стандартів вищої освіти (якщо
законодавством передбачені державні стандарти надання освітньої послуги);
2) забезпечення дотримання своїх прав;
Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків
6. Розмір плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги і не може
змінюватись.
7. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання становить
1500 грн. (одна тисяча п’ятсот грн.)

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань
8. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору сторони
несуть відповідальність згідно із законом та цим договором.
9. У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням замовником
договірних зобов’язань або невиконанням обов’язків, кошти, що були внесені замовником,
залишаються у ЛДУФК ім. І. Боберського та використовуються для виконання його
статутних завдань.
Розірвання договору
10. 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;
3) у разі ліквідації юридичної особи — замовника або ЛДУФК ім. І. Боберського,
якщо не визначений правонаступник;
4) у разі відрахування з навчального закладу замовника згідно із законодавством;
5) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із
сторін умов договору.
Місцезнаходження та реквізити сторін:

Замовник

Виконавець

___________________________________

ЛДУФК ім. І. Боберського

(адреса)

м.Львів, вул.Костюшка,11
(адреса)

____________________________________

МФО 820172 ЗКПО 34606048

__________________________________

р/р UA268201720313201001201001852 в ДКСУ

(банківські реквізити)

м. Київ

___________________________________

ЛДУФК ім. І. Боберського

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

(найменування юридичної особи)

_______________паспорт_____________
(назва документа)

Свідоцтво про держ.реєстрацію юридичної особи
(назва документа)

________________________________________

№100003726

__________________________________

Виконавчий к-т Львівської міської ради

(ким і коли виданий)

(ким і коли затверджений/виданий)

_____________________________________________

№ 839786 від 02.10.2006р.

_Інд.код.№_________________________________

Інд.код.№346060413045

МП

________________
(підпис)

_____________________________________________

МП

________________
(підпис)

_____________________________________________

