Договір
про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації
м. Житомир

05 січня 2021р.

Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Житомирської обласної ради в особі директора Смагіна Ігоря Івановича, що діє на
підставі Статуту, (далі – Виконавець) та Житомирський обласний ліцей Житомирської
обласної ради в особі директора Корінної Людмили Віталіївни, що діє на підставі Статуту,
(далі – Замовник), уклали цей договір про наведене нижче.
1.
Предмет договору
1.1
Предметом Договору є надання безоплатних для Замовника освітніх послуг з
підвищення кваліфікації для 57осіб (далі – Одержувачі послуг) відповідно до списку
(додаток), за підписом Замовника.
Виконавець бере на себе зобов’язання здійснити відповідно до графіку курсів
підвищення кваліфікації Виконавця, затвердженого наказом Управління освіти і науки
Житомирської обласної державної адміністрації, в термін до 31 грудня 2021 року надання
Одержувачам освітніх послуг з підвищення кваліфікації за формою дистанційного навчання з
використанням дистанційних технологій в синхронному або асинхронному режимі на базі
комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир, вул. Михайлівська, 15.
2.
Права та обов’язки Виконавця
2.1
Виконавець має право отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання
освітніх послуг за цим договором.
2.2
Виконавець зобов’язаний:
2.2.1 створити умови для навчання Одержувачів та надати їм освітні послуги з підвищення
кваліфікації відповідно до Програм підвищення кваліфікації, розроблених Виконавцем;
2.2.2 забезпечити дотримання прав Замовника та Одержувачів;
2.2.3 видати Одержувачам документи про підвищення кваліфікації за умови виконання
ними програм підвищення кваліфікації та оприлюднити інформацію про підвищення їх
кваліфікації в установленому законодавством порядку;
2.2.4 інформувати Одержувачів про правила та вимоги щодо організації надання освітніх
послуг, їх якості та змісту, про права і обов’язки під час їх надання та отримання.
3.
Права та обов’язки Замовника
3.1
Замовник має право вимагати від Виконавця:
3.1.1 надання Одержувачам якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації;
3.1.2 забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Одержувачів;
3.1.3 видачі Одержувачам документів про підвищення кваліфікації за умови виконання
ними програм підвищення кваліфікації;
3.1.4 інформування Одержувачів про правила та вимоги щодо організації надання освітніх
послуг, їх якості та змісту, про їхні права і обов’язки під час надання та отримання
зазначених послуг.
3.2 Замовник зобов’язаний всебічно забезпечити можливість Одержувачів отримати освітні
послуги з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою
навчання з використанням дистанційних технологій в синхронному або асинхронному режимі на
базі дистанційної платформи Комунального закладу «Житомирський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.
4.
Права та обов’язки Одержувачів освітніх послуг
4.1
Одержувачі мають право на отримання якісних освітніх послуг, безпечні та
нешкідливі умови навчання, повагу людської гідності, користування бібліотекою,
навчальною, науковою інфраструктурою закладу Виконавця в режимі онлайн та послугами
його структурних підрозділів.
4.2
Одержувачі зобов’язані:

4.2.1 дотримуватися обов’язків, передбачених законодавством, правил внутрішнього
розпорядку Виконавця, інших внутрішньо інститутських нормативних актів, моральноетичних норм;
4.2.2 у повному обсязі виконувати програми підвищення кваліфікації, дотримуватися вимог
академічної доброчесності.
5.
Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків
5.1
Надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів
обласного бюджету на умовах регіонального замовлення (для Замовника – безоплатно).
5.2
Надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації підтверджується документами
про підвищення кваліфікації Одержувачів.
6.
Відповідальність сторін
6.1
За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони
несуть відповідальність згідно із законодавством та цим договором.
6.2
У разі невиконання Одержувачем обов’язків, визначених законодавством та цим
договором, документ про підвищення кваліфікації не видається.
6.3
Припинення дії договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення, під
час його дії.
7.
Термін дії договору
7.1
Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2021 р.
8.
Порядок розірвання договору
8.1
Договір розривається:
8.1.1 за згодою сторін;
8.1.2 у разі неможливості виконання Стороною договору своїх зобов’язань у зв’язку з
прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо
освітніх послуг, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору;
8.1.3 у разі ліквідації юридичної особи – Замовника або Виконавця, якщо не визначена
юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони;
8.1.4 в односторонньому порядку стороною в разі порушення або невиконання іншою
стороною, Одержувачами умов договору;
8.1.5 в інших випадках, передбачених законодавством.
9. Юридичні адреси сторін
Виконавець:
Замовник:
Комунальний
заклад
«Житомирський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти» Житомирської обласної
ради
10014, м.Житомир,
вул. Михайлівська, 15
Код 02139713
Директор __(підпис існує)__ І.І.Смагін

Житомирський обласний ліцей
Житомирської обласної ради
10007, м. Житомир,
вул. Коростишівська, 15
Код 05396422

Директор ____(підпис існує)__ Л.В.Корінна
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Додаток до
Договору
про надання освітніх послуг
з підвищення кваліфікації
05 січня 2021 р.
СПИСОК
Одержувачів безоплатних для Замовника освітніх послуг з підвищення кваліфікації в
комунальному закладі «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Житомирської обласної ради
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові
одержувача

1.

Корінна Людмила Віталіївна

Посада одержувача

директор ЗЗСО

2.

Левончук Наталія Олександрівна

заступник директора з
навчально-виховної
роботи

3.

Рассохіна Людмила Ростиславівна

заступник директора з
навчально-виховної
роботи

4.

Хотинська Ірина Вікторівна

заступник директора з
навчально-виховної
роботи

5.

Сірик Ольга Олегівна

практичний психолог

6.

Канарський Геннадій Миколайович

учитель
предмету
«Захист України»

7.

Волощук Леся Петрівна

учитель
української
мови й літератури

8.

Боровська-Карандюк
Ірина Анатоліївна

9.
10.
11.
12.
13.

учитель
української
мови й літератури

Лознюк Анжела Леонідівна

учитель
української
мови й літератури

Бобровницька Ірина Володимирівна

учитель
української
мови й літератури

Кондратюк Ольга Миколаївна

учитель
української
мови й літератури

Рассохіна Людмила Ростиславівна

учитель
української
мови й літератури

Шевченко Наталія Андріївна

учитель
літератури

зарубіжної

Підпис
Одержувача

14.

15.

16.

17.

Нечипорчук Ольга Євгенівна

учитель
мови

англійської

Коваль Катерина Володимирівна

учитель
мови

англійської

Корнійчук Оксана Василівна

учитель
мови

англійської

Жуковець Олена Ігорівна

учитель
мови

англійської

18.

Преснякова Наталія Петрівна

учитель
історії
правознавства
громадянської освіти

19.

Глушенко Микола Вікторович

учитель
історії
правознавства
громадянської освіти

Благодир Ольга Василівна

учитель
історії
правознавства
громадянської освіти

21.

Томляк Микола Іванович

учитель географії

22.

Пантєлєєв Юрій Григорович

учитель географії

20.

23.

Євдокимова Наталія Василівна

учитель
предмету
«Мистецтво»

24.

Корінна Людмила Віталіївна

учитель математики

25.

Хотинська Ірина Вікторівна

учитель математики

26.

Єлісеєва Валентина Володимирівна

учитель математики

27.

Лук´яненко Яся Василівна

учитель математики

28.

Гнатюк Надія Миколаївна

учитель математики

29.

Гаврилюк Марина Олексіївна

учитель математики

30.

Чугунова Олена Василівна

учитель математики

31.

Клименко Олена Анатоліївна

учитель інформатики

32.

Бондар Сергій Павлович

учитель інформатики

33.

Опанасенко Вадим Вікторович

учитель інформатики

34.

Гамза Богдан Володимирович

учитель біології

35.

Боросюк Ольга Миколаївна

учитель біології

36.

Миронович Сергій Борисович

учитель фізики

37.

Єфіменко Олександр Костянтинович

учитель фізики

38.

Денисюк Володимир Костянтинович

учитель фізики

39.

Зинюк Наталія Миколаївна

учитель хімії

40.

Левончук Наталія Олександрівна

учитель хімії

41.

42.

43.

44.

Яремчук Юрій Володимирович

учитель
культури

фізичної

Дубінчук Ірина Миколаївна

учитель
культури

фізичної

Севастьянов Геннадій Євгенович
Грищук Вадим Володимирович

учитель
предмету
«Захист України»
вихователь

45.

Батанов Олександр Аркадійович

вихователь

46.

Цюрко Богдан Васильович

вихователь

47.

Юраш Галина Олександрівна

вихователь

48.

Дідківська Анеля Владиславівна

вихователь

49.

Бардаш Ольга Дмитрівна

Вихователь

50.

Чугунов Сергій Олександрович

Вихователь

51.

Шишкіна Лариса Миколаївна

Вихователь

52.

Рикун Наталія Анатолівна

Вихователь

53.

Шпінь Валентина Валентинівна

Вихователь

54.

Наришкова Любов Григорівна

Вихователь

55.

Домбровська Лілія Василівна

Вихователь

56.

Соколовська Наталія Іванівна

Вихователь

57.

Горбатюк Ірина Петрівна

Вихователь

Директор

Житомирського обласного
Житомирської обласної ради

ліцею ____(підпис існує)__ Л.В.Корінна

310007, м. Житомир, вул.
Коростишівська, 15, тел. 42-95-17,
факс 42-87-57

e-mail: pedliceum_1991@ukr.net

