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 Керівникам місцевих органів 

управління освітою 

Керівника закладів освіти 

області 

 

Про укладання договорів 

про надання освітніх  

послуг з підвищення  

кваліфікації 

 

 

Шановні колеги! 
 

Нагадуємо Вам, що на виконання вимог частини шостої статті 59 

Закону України «Про освіту», яка передбачає визначення процедури, видів, 

форм, обсягів (тривалості), періодичності, умов підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти, включаючи 

механізм оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення 

кваліфікації, Кабінет Міністрів України своєю Постановою  від 21 серпня 

2019 року № 800 затвердив Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників. 

Для комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти є важливим Ваше розуміння того, що 

наш заклад завдяки нормам Порядку підтвердив статус суб’єкта підвищення 

кваліфікації, оскільки є закладом післядипломної освіти, що: 

1) має ліцензію на підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 

кадрів, навчально-допоміжного персоналу у галузі освіти з метою їх 

професійного розвитку відповідно до державної політики у галузі освіти та 

забезпечення якості освіти; 
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2) проводить освітню діяльність за акредитованими освітніми 
програмами «Управління навчальним закладом», «Практична психологія», 
«Педагогіка вищої школи». 

 
 
Отже, у 2022 році інститут продовжує співпрацю з закладами освіти 

Сумської області у сфері підвищення кваліфікації освітян та надання вищої 
освіти громадянам. Дякуємо за довіру усім партнерам, а це 668 закладів 
освіти Сумської області, які пролонгували дію договорів про співпрацю та 
партнерство на 2021 рік. 

Просимо заклади освіти Сумської області, які на початку січня 2022 
року затвердять свої Плани підвищення кваліфікації педагогів відповідно до 
попередніх замовлень на 2022 рік, дотримуватись  їх на виконання: 

 
1) наказу Департаменту освіти і науки Сумської ОДА від 07.07.2021 

№ 359-ОД «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, 
навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти у 2022 році»; 

2) наказу Департаменту освіти і науки Сумської ОДА від 08.07.2021 
№ 361-ОД «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, 
навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти у 2022 році»; 
 

Для ефективного планування та організації неперервної освіти 
педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти Сумської 
області у 2022 році ініціюємо укладання договорів про надання освітніх 
послуг з підвищення кваліфікації із закладами загальної середньої освіти 
та закладами дошкільної освіти Сумської області (договір додається). 

З цією метою просимо заповнити бланк договору про надання освітніх 
послуг з підвищення кваліфікації, підписати його, поставити печатку та 
надіслати два друковані примірники договорів на адресу інституту: 40007, м. 
Суми, вул. Римського-Корсакова, 5 або передати відповідальною особою 
закладу освіти до КЗ СОІППО (каб.200, Середа Анна Сергіївна). Отримати 
один із примірників договору відповідальна особа зможе одразу після його 
підписання ректором інституту. 
 

Термін заповнення та підписання договорів до 31.12.2021 року 
(включно). 

 
У межах співпраці працівники інституту нададуть консультаційну 

допомогу з усіх питань, що стосуються укладання договорів про надання 
освітніх послуг з підвищення кваліфікації у КЗ СОІППО: 

 
Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи  
Світлана ПАНЧЕНКО, моб. тел. 0506049888. 
Провідний фахівець з діловодства та комп’ютерної графіки 
навчального відділу  
Анна СЕРЕДА, моб. тел. 0993893835 

 

 

 

В. о. ректора        Юрій НІКІТІН 
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ДОГОВІР № 00001 

(нумерація КЗ СОІППО) 

про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації  

 
м. Суми        «___»  ________ 202___р. 

 

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
в особі в. о. ректора Нікітіна Юрія Олександровича , що діє на підставі Статуту (далі – 

Виконавець), з однієї сторони та  

__________________________________________________________________________________ 
(повна назва закладу освіти, відділу освіти, ЦПР) 

в особі____________________________________________________________________________ 
(ПІБ керівника) 

що діє на підставі ___________________ (далі – Замовник), з іншої сторони, що разом іменуються 

Сторони, на виконання  уклали цей договір (далі – Договір), про таке: 

 

1. Предмет договору 

 

1.1. Предметом договору є надання освітньої послуги з підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників, керівних та педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу 

(код за ДК 021:2015 80570000-0 послуги з професійної підготовки у сфері підвищення 

кваліфікації).  

 

2. Права і обов’язки Виконавця 

 

2.1. Виконавець має право: 

2.1.1. Отримувати від Замовника виконання плану замовлень на підвищення кваліфікації 

працівників закладу освіти відповідно до затвердженого графіка освітнього процесу з підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних та педагогічних кадрів, навчально-

допоміжного персоналу на календарний рік та, у разі потреби, додаткові замовлення. 

2.2. Виконавець зобов’язаний: 

2.2.1. Надати освітні послуги з підвищення кваліфікації працівникам Замовника відповідно 

до  освітніх програм, затвердженого графіка і у визначені терміни. 

2.2.2. Забезпечити якість наданих освітніх послуг з підвищення кваліфікації працівників 

Замовника. 

2.2.3. Видати працівникам Замовника документ про підвищення кваліфікації, що 

відповідає вимогам законодавства. 

2.2.4. Оприлюднити інформацію про підвищення кваліфікації працівників Замовника на 

власному веб-сайті у встановленому законодавством порядку. 

2.2.5. Забезпечити дотримання прав Замовника. 

2.2.6. Інформувати Замовника про вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її 

якості та змісту, про його права і обов’язки під час отримання зазначеної послуги. 

 

3. Права і обов’язки Замовника 

 

3.1. Замовник має право вимагати від Виконавця: 

3.1.1. Надання якісної освітньої послуги працівникам Замовника відповідно до замовленої 

освітньої програми, організаційної форми, затвердженого графіка та у визначені терміни. 

3.1.2. Забезпечення дотримання своїх прав. 

3.1.3. Видачі документа про підвищення кваліфікації, що відповідає вимогам 

законодавства. 

3.1.4. Інформування про вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та 

змісту, про його права і обов’язки під час отримання зазначеної послуги.  

 

 

3.1.5. Надання можливості підвищити кваліфікацію поза межами плану на відповідний рік 

за додатковим замовленням (при потребі з поважних причин) або за рахунок коштів державного 



бюджету, коштів фізичних та/або юридичних осіб, інших власних надходжень і джерел, не 

заборонених законодавством. 

3.2. Замовник зобов’язаний: 

3.2.1 Виконувати план замовлень на підвищення кваліфікації працівників відповідно до 

освітніх програм, затвердженого графіка, визначених термінів. 

3.2.2. Надавати Виконавцю інформацію, необхідну для надання освітніх послуг з 

підвищення кваліфікації за цим Договором. 

3.2.2. Попередньо погоджувати з Виконавцем будь-які зміни у плані підвищення 

кваліфікації працівників Замовника. 

 

4. Оплата за надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації 

 

4.1. Джерелом фінансування підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, 

керівних та педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу Замовника за цим договором є 

кошти  місцевих бюджетів. 

4.2. У разі потреби підвищення кваліфікації працівників Замовника за рахунок коштів 

державного бюджету, коштів фізичних та/або юридичних осіб, інших власних надходжень і 

джерел, не заборонених законодавством,  укладається додатковий договір. 

 

5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань 

 

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Виконавець і 

Замовник несуть  відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

5.2. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, що 

виникли під час його дії. 

 

6. Форс-мажорні обставини 

 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання 

обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталися в наслідок 

настання зовнішніх і надзвичайних обставин, відсутніх на момент підписання цього Договору, чи 

змін або доповнень до нього, які не можна було передбачити і запобігти їх виникненню. До таких 

обставин відносяться стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, епідемії, страйки, 

військові дії, законні чи незаконні дії органів влади, відсутність електропостачання за місцем 

проведення заняття з вини третіх осіб.  

6.2. Якщо форс-мажор триває більше трьох місяців, то будь-яка зі Сторін може перервати 

дію цього Договору. 

6.3. До форс-мажорних обставин не відносяться такі обставини: хвороба або несподіване 

відрядження Замовника. 

6.4. Сторона, що має послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно 

повідомити іншу Сторону цього Договору про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на 

виконання цього Договору. 

 

7. Термін дії договору 

 

7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 

31.12.2022 р. 

 

8. Розірвання договору 

 

8.1. Договір розривається: 

– за згодою Сторін; 

– 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; 

– у разі ліквідації юридичної особи – Замовника або Виконавця, якщо не визначена 

юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони; 



– в односторонньому порядку Стороною в разі порушення або невиконання однією із 

Сторін, умов Договору; 

– в інших випадках, передбачених законодавством. 

8.2. Дія Договору тимчасово призупиняється, а термін надання освітньої послуги з 

підвищення кваліфікації відповідно продовжується у разі виникнення у Замовника поважних 

причин (лікарняний, звільнення, переведення за основним місцем роботи тощо), про що 

укладається додаткова угода. 

 

9. Прикінцеві положення 

 

9.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. 

9.2. Зміни або доповнення умов цього Договору можливі за домовленістю Сторін, що 

передбачає підписання Додаткової угоди, підписаної двома Сторонами. Одностороння зміна умов 

Договору не допускається.  

9.3. У всьому іншому, що не передбачене цим Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України.  

 

 

10. Юридичні адреси та реквізити Сторін  

 

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ 

 Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

Юридична адреса:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Тел. _________________________________ 

Е-mail: _______________________________ 

Юридична адреса:  

вул. Римського-Корсакова, 5 

м. Суми, 40007 

Тел. ( 0542) 33-40-56 

Е-mail: osvita.soippo@sm.gov.ua 

UA__________________________________ 

_____________________________________ 

Код ЄДРПОУ _________________________ 

UA358201720314261004201019301 ДКСУ  

м. Київ  

Код ЄДРПОУ 02139771 

Керівник _________________________ПІБ В.о. ректора   ________________ Юрій НІКІТІН 

 

 


