ДОГОВІР № __
на проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту
м.Чернігів

“ ___” _____________ 20___ р.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області, що
іменуються далі Виконавець, в особі начальника Центру Назіна Олександра Ілліча, що діє на підставі Статуту, з однієї
сторони та ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
що іменується далі Замовник, в особі __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
що діє на підставі _____________________________________________________________________________________
з другої сторони уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.На виконання вимог Постанови КМУ від 23.10.2013 № 819 «Про затвердження порядку проведення навчання
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту» ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов’язання, відповідно до діючого законодавства , за рахунок коштів
ЗАМОВНИКА, провести функціональне навчання у сфері цивільного захисту, в кількості______слухачів.
2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
2.1. Провести функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту ЗАМОВНИКУ, що визначена пунктом 1 цього Договору на рівні
державних стандартів.
2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до чинного законодавства.
2.3. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації навчання, про права і обов’язки сторін під час
надання та отримання освітніх послуг.
2.4. Видати ЗАМОВНИКУ посвідчення встановленого зразка.
3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.1. Своєчасно вносити плату за проведення функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту в розмірах та у строки, що встановлені
цим договором.
3.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту ВИКОНАВЦЯ з організації проведення функціонального навчання
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту.
3.3. Термін організації проведення функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана
з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту визначається у відповідності до дати початку
навчання за категорією, зазначеною в Плані комплектування Центру слухачами на відповідний рік.
4. СУМА ДОГОВОРУ, ФОРМА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Розмір плати встановлюється за весь строк проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту і не
може змінюватись.
4.2. Вартість навчання одного слухача за програмою навчання, що надається ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ згідно з
пунктом 1 цього Договору складає ______грн. ____коп., та _____грн._____коп., без ПДВ.
4.3. Загальна вартість послуги складає _________грн. ____коп.
(_____________________________________________________________________________грн._____коп. ), без ПДВ.
4.4. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ протягом 5 (п’яти)
банківських днів з моменту підписання Акта здачі-приймання послуг.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ
ЗОБОВ”ЯЗАНЬ
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством.
5.2. Якщо слухач, якого направив ЗАМОВНИК, припинив навчання з власної ініціативи або відрахований за
академічну неуспішність, порушення правил внутрішнього розпорядку роботи Центру, чи не приступив до навчання в
строки визначені виконавцем протягом навчального року, перераховані кошти ЗАМОВНИКУ не повертаються.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Даний договір набирає чинності в день підписання його обома Сторонами та діє до 31 грудня 2020 року включно,
а в частині виконання зобов’язань до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
6.2. Дія договору припиняється:
*за згодою сторін;
*якщо виконання сторонами договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових
актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги і будь - яка із сторін не погоджується про
внесення змін до договору;
*у разі ліквідації юридичної особи - Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є
правонаступником ліквідованої сторони;
*у разі відрахування ЗАМОВНИКА – фізичної особи з навчальної установи згідно з законодавством;
*за рішенням суду – в разі систематичного порушення або невиконання умов договору;
*у разі зміни діючого законодавства, ВИКОНАВЕЦЬ в односторонньому порядку корегує умови Договору, про що у
місячний термін повідомляє замовника.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Договір укладено у 2-х примірниках по одному для кожної із сторін.
7.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими на те представниками
Сторін, скріплені печатками Сторін та вступають в силу з моменту підписання.
7.3. Підписання цього Договору Сторонами засвідчує їх згоду як фізичних осіб на обробку персональних даних, які
зазначені в цьому Договорі, з метою персоніфікації їх як Сторін цього Договору відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних».
7.4. За фактом підписання цього Договору Сторони усвідомлюють, що інформація щодо укладання та стану виконання
цього Договору підлягає оприлюдненню в порядку, визначеному Законм України «Про відкритість використання
публічних коштів».
7.5. ВИКОНАВЕЦЬ не являється платником ПДВ і є не прибутковою організацією.
8. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК
_______________________________________________
(адреса та реквізити)
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Підпис______________________ /_________________/
М.П.

ВИКОНАВЕЦЬ
Навчально-методичний центр цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Чернігівської області
14013, м.Чернігів, вул.Г.Полуботка, 70 тел. 77-50-04
р/р UA718201720313201001201013361,
код 26179864
МФО 820172 Держказначейська служба України, м.
Київ
Начальник Центру
________________________________ / Назін О.І. /
М.П.

