
Додаток 3
до  Районної Програми розвитку
лікувальних      закладів   району
на 2015-2023  роки, затвердженої
рішенням районної ради  
від  14.07.2015 (із змінами)

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
ПРО НАВЧАННЯ № ___ від __________ 2018 р.

Державний  вищий  навчальний  заклад  «Харківський  національний
медичний  університет»  (далі  –  Навчальний  заклад)  в  особі  ректора
___________________,  що  діє  на  підставі  Статуту  навчального  закладу,  з
однієї сторони, Чугуївська районна рада (далі – Замовник), в особі голови
______________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  з  другої  сторони,  відділ  охорони  здоров'я
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  Харківської  області  (далі  –
Платник) в особі начальника відділу охорони здоров’я районної державної
адміністрації  _______________,  який діє  на  підставі  Закону  України «Про
місцеві  державні  адміністрації»,  з  третьої  сторони,  КП  «Чугуївський
районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської
районної  ради  Харківської  області  в  особі  головного  лікаря
__________________________,  який  діє   на  підставі  Статуту  Центру,  або
КЗОЗ «Чугуївська центральна  районна лікарня ім. М.І. Кононенка» (далі –
Роботодавець), в особі головного лікаря ___________________, який діє на
підставі Статуту Лікарні, з четвертої сторони та _______________________
(далі  –  Студент)  з  п'ятої  сторони,  а  разом  іменовані  Сторони,  керуючись
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», уклали цей Договір про
наступне:

                                             1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.  Навчальний заклад бере на себе зобов’язання за рахунок коштів

Платника здійснити навчання Студента за такими характеристиками:
освітньо-кваліфікаційний рівень_____________________________________
форма навчання ___________________________________________________
спеціальність_______________________________________________________
__
місце надання освітньої послуги_______________________________________
__________________________________________________________________

1.2.  Навчальний  заклад  забезпечує  організацію  навчального  процесу
для  підготовки фахівця з визначеної в п. п. 1.1. спеціальності з 01.09.20____
по 31.06.20_____ навчального року;

1.3.Вартість навчання складає _____________________________грн.



1.4.Період  навчання  відповідно  до  навчальної  програми  _______
семестрів ( з _______ по ________),  з яких Платник відповідно до умов цього
Договору сплачує  вартість навчання Студента в повному обсязі.

1.5.Оплата  вартості  навчання  Студента  здійснюється  за  рахунок
коштів,  передбачених  на  виконання  заходів,  передбачених  Програмою
розвитку  лікувальних  закладів  району  на  2015-2023  роки,  затвердженої
рішенням  Чугуївської  районної  ради  від  14.07.2015  року,  LVII  сесія  VI
скликання  «Про  затвердження  Районної  Програми  розвитку  лікувальних
закладів району на 2015-2023 роки».

1.6. Після здобуття освіти за значеними в п. 1.1. характеристиками та
закінчення   навчання   в  інтернатурі  Студент  зобов’язується  відпрацювати
10  років  в  КП «Чугуївський районний центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  або  КЗОЗ
«Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка».

1.7.  Платник гарантує  фінансування витрат  на  навчання  Студента,  у
розмірах   передбачених   Районною  Програмою  розвитку  лікувальних
закладів  району  на  2015-2023  роки  до  моменту  до  моменту  створення
об’єднаних територіальних громад на території всього Чугуївського району
та  в  порядку  реалізації  Закону  України  «Про  добровільне  об’єднання
територіальних громад».
 

2. ПРАВА  ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1.Навчальний  заклад  має  право   на  своєчасну   оплату  з  надання
освітніх послуг відповідно до умов цього Договору.

2.2.Навчальний заклад  гарантує надання  освітньої послуги Студенту
за  обраною спеціальністю на рівні державних стандартів.

2.3.Навчальний  заклад  забезпечує  дотримання  прав  Студента  у
навчально-виховному  процесі відповідно  до вимог чинного законодавства,
інформує  Студента  про  правила  та  вимоги  щодо  організації  надання
освітньої послуги, її якості та змісту, про права та обов’язки  сторін під час
надання та отримання таких послуг.

2.4.Навчальний заклад забезпечує можливість здійснення  Платником
контролю за цільовим використанням коштів.

2.5.Навчальний заклад зобов’язаний:
2.5.1.  Проводити  навчання  згідно  з  вимогами  Законів  України  «Про

освіту», «Про вищу освіту», Указу Президента України «Про заходи щодо
реформування  системи  спеціалістів  та  працевлаштування  випускників
вищих  навчальних  закладів»  від  23  січня  1996  року   №77/96  та  іншими
законодавчими актами України про освіти.

2.5.2.  Видати  Студенту  за  умови  успішного  закінчення  Навчального
закладу  документ  про  освіту  державного  зразка  відповідного  освітньо-
кваліфікаційного рівня.

2.5.3.  Надати  Платнику,  Замовнику  документацію  щодо  організації
навчального процесу:



протягом 5-ти календарних днів після початку занять - копію наказу
про зарахування Студента та кошторис витрат на навчання;

протягом  5-ти  календарних  днів  після  закінчення  навчання  або
дострокового його припинення – копія наказу про відрахування Студента.

2.5.4.  Проінформувати  Платника,  Замовника  протягом  10-ти
календарних днів з моменту:

наявності академічної заборгованості у Студента  за семестр;
надання Студенту академічної відпустки.
2.5.5.  По  закінченні  навчального  семестру  своєчасно  надавати

Платнику,  Замовнику  акти  виконаних  робіт  про  надані  освітні  послуги  з
визначенням їх вартості і періоду надання.

2.5.6.  Надати  Платнику,  Замовнику  інформацію  про  виконання
Студентом навчального плану за кожний семестр.

2.5.7.  У  разі  дострокового  припинення  дії  договору  (незалежно  від
підстав припинення) у зв’язку з  ненаданням Студенту освітньої послуги –
повернути Платнику  кошти, що були внесені як попередня плата за надання
освітньої послуги.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  ПЛАТНИКА

3.1. Платник зобов’язується своєчасно вносити плату за надану освітню
послугу в розмірах та у строки, встановлені цим Договором.

3.2.  Платник  має  право  здійснювати  контроль  за  цільовим
використанням коштів, а також отримувати копії документів та інформацію,
що пов’язані з навчанням  Студента.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА, РОБОТОДАВЦЯ

4.1. Замовник та Роботодавець зобов’язані працевлаштувати Студента
після  здобуття  ним  вищої  медичної  освіти  та  закінчення  навчання  в
інтернатурі у  КП «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  або  КЗОЗ
«Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка».

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  СТУДЕНТА

5.1. Студент зобов’язаний:
5.1.1.  Виконувати  вимоги  чинного  законодавства  та  правил

внутрішнього розпорядку навчального закладу;
5.1.2. Виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального

плану;
5.1.3.  Не  допускати  академічної  заборгованості  без  поважних

причин(поважна причина  підтверджується документально);
5.1.4. Після здобуття вищої медичної освіти в Навчальному закладі та

закінчення навчання в інтернатурі (згідно окремого договору) відпрацювати



10  років  в  КП «Чугуївський районний центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чугуївської  районної  ради або в  КЗОЗ «Чугуївська  центральна
районна лікарня ім. М.І. Кононенка».  Місце роботи визначається головним
лікарем  КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чугуївської  районної  ради  або  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна
районна лікарня ім. М.І. Кононенка».

5.1.5.При  виборі  спеціалізації  керуватися  рекомендаціями  головного
лікаря  КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чугуївської  районної  ради  або  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна
районна лікарня ім. М.І. Кононенка».

5.1.6. У разі працевлаштування в період навчання у триденний термін
проінформувати  Платника,  Замовника  в  письмовій  формі  про
працевлаштування.

5.1.7.  Після  закінчення  навчального  закладу   надати  Платнику  та
Роботодавцю  копію  документа   про  освіту  державного  зразка,  який
підтверджує набуття спеціальності,  протягом 10-ти календарних днів після
його одержання.

5.1.8.  У  разі  надання  Платнику  або  Роботодавцю  недостовірних
документів,  що  призвело  до  витрачання  бюджетних   коштів,  повернути
сплачені кошти в повному обсязі  на розрахунковий рахунок Платника.

5.1.9. У разі відрахування з Навчального закладу за власним бажанням,
за академічну   заборгованість,  з негативних причин  повернути Платнику
кошти, сплачені останнім за навчання, в повному обсязі.

5.1.10.  У  випадку  настання  обставин,  викладених  у  п.  7.5.  цього
договору, повернути Платнику всю суму коштів, сплачених за навчання за
відповідний семестр.

5.1.11. У трьохмісячний термін повідомити Платника, Замовника про
працевлаштування.

5.1.12.  Після   закінчення  екзаменаційної   сесії  надати  Платнику,
Замовнику копію залікової книжки.

5.2.  Студент має право бути працевлаштованим  у КП «Чугуївський
районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської
районної ради Харківської області або КЗОЗ «Чугуївська центральна районна
лікарня ім. М.І. Кононенка» після здобуття  ним вищої медичної освіти  та
закінчення навчання в інтернатурі.

6. ПЛАТА  ЗА НАВЧАННЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
РОЗРАХУНКІВ

6.1. Оплаті підлягають витрати по наданню освітньої послуги Студенту
за  умови  відсутності  у  нього  незадовільних  оцінок  за  результатами
екзаменаційної сесії  за попередній  семестр.

6.2.  Загальна  вартість  освітньої  послуги  становить  __________
(________________)  з  урахуванням офіційно визначеного  рівня інфляції  за
попередній календарний рік.



6.3. Платник вносить безготівково плату за навчання Студента кожного
семестру, зокрема:

перший внесок за перший семестр не пізніше 25 серпня 20_____ року
при вступі  Студента на 1 курс;

за  наступні   семестри  не  пізніше  10  календарних   днів  до  початку
семестру.

6.4.  У  разі  непогашення   Студентом   академічної  заборгованості  у
зимову сесію до 15.01.  та  у літню сесію до 01.07.  Студент зобов’язується
самостійно внести плату за навчання у відповідному  семестрі. 

У випадку  оплати  Платником вартості  освітніх  послуг за  семестр,  в
якому  Студент  має  або  мав  непогашену  академічну  заборгованість  після
закінчення  установленого  цим  пунктом  строку,  Студент  зобов’язується
повернути Платнику  всю суму  коштів, сплачену останнім за навчання  за
такий семестр.

6.5. Розмір плати встановлюється у грошовій одиниці України – гривні.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.  За  невиконання або неналежне  виконання зобов’язань  за  цим
Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним  законодавством
та умовами цього Договору.

7.2.  За  несвоєчасне  та  неповне  внесення  плати  за   надання  освітніх
послуг  Платник  сплачує  Навчальному  закладу  пеню  у  розмірі  подвійної
ставки  НБУ від суми боргу за кожний день прострочення оплати.

7.3.  Сторони  звільняються  від  відповідальності  за  невиконання  або
неналежне виконання зобов’язань за цим Договором,  якщо це невиконання
чи неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

7.4. У разі порушення Студентом зобов’язання відпрацювати 10 років у
КП «Чугуївський районний центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  або  КЗОЗ  «Чугуївська
центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  він  зобов’язується
повернути Платнику сплачені за навчання кошти.

7.5.  Студент  звільняється  від  відповідальності  за  порушення
зобов’язання  відпрацювати  10  років  у  КП  «Чугуївський  районний  центр
первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради
Харківської  області  або КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім.
М.І. Кононенка» лише у випадку втрати ним працездатності.

7.6. У разі порушення Студентом зобов’язання, викладеного в п. 10.6.
Договору,  він  зобов’язується  повернути  Платнику  всю  суму  коштів,
сплачених за навчання.

                                             8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. Всі спори, що можуть виникнути при виконанні цього Договору,
Сторони  вирішують  шляхом  переговорів.  Якщо  в  ході  переговорів  між



Сторонами  не  буде  досягнуто  згоди,  спір  передається  на  вирішення  суду
згідно з чинним законодавством.

                                           9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Дія Договору припиняється:
за  згодою  Сторін,  за  умови  вирішення  питання  про  відшкодування

коштів Платнику;
після закінчення строку дії Договору;
якщо виконання Стороною 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  –  Навчального  закладу   або
Платника,  якщо  не  визначена  юридична  особа,  що  є  правонаступником
ліквідованої Сторони;

позбавлення (анулювання) ліцензії Навчального закладу;
у разі смерті Студента;
у  разі  відрахування  Студента  з  навчального  закладу  згідно  з

законодавством;
за рішенням суду у разі систематичного порушення або невиконання

умов Договору.
9.2. Дія Договору призупиняється у разі надання академічної відпустки

Студенту (повторного навчання) згідно із законодавством на весь строк такої
відпустки чи повторного навчання.

                                      10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Жодна із Сторін не може передавати свої права та обов’язки за
цим Договором іншим особам.

10.2 Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і
діє  протягом  20____/20_____-  20_____/20______  навчальних  років  (до
закінчення навчання Студентом).

10.3.  Усі  зміни  і  доповнення  вносяться  до  Договору  за  взаємною
згодою Сторін шляхом укладання додаткових угод, які стають невід'ємними
частинами цього Договору.

10.4.  Сторони зобов'язані  вчасно  повідомляти   одна  одну  про  зміни
юридичної,  фактичної  адрес,  банківських  реквізитів,  номерів  телефонів  та
про всі  інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію договору та виконання
зобов'язань по ньому.

10.5. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній
в рамках  цього Договору,  повинні  бути здійснені   в  письмовій  формі  та
будуть  вважатися  поданими  належним  чином,  якщо  вони  надіслані
рекомендованим  листом  або  доставлені  особисто  на  адресу  Сторін.
Повідомлення  можуть  також  направлятися  по  факсу,  при  цьому   такі



повідомлення  мають  попередній  характер  і  повинні  бути  підтвердженні
належним чином відповідно до положень цього пункту Договору.

10.6. Замовник, Платник, Роботодавець, Студент зобов'язуються після
закінчення  Студентом   навчання,  передбаченого  п.1.1.  цього  Договору,
укласти  договір  про  організацію  і  здійснення  навчання  Студента  в
інтернатурі з метою підвищення рівня практичної підготовки та професійної
готовності до самостійної лікарської діяльності Студента.

10.7.  Цей  Договір  складено  у  5-и  примірниках,  які  мають  однакову
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10.8 У разі, якщо на момент підписання цього Договору Студенту не
виповнилось  18  років,  Договір  підписує  Студент  та  батьки  (інші  законні
представники, згідно з вимогами  Цивільного Кодексу України).

11. РЕКВІЗИТИ, АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Навчальний заклад

____________________________
____________________________

Харківський національний 
медичний університет
Ректор
___________________ (П.І.Б.)

________________ 20__ р.

Замовник
Чугуївська районна рада
_________________________________
_________________________________

Голова Чугуївської районної ради

_____________________ (П.І.Б.)

________________ 20__ р.

Платник
__________________________
__________________________

Відділ охорони здоров'я Чугуївської
районної державної адміністрації
Харківської області

Начальник відділу 
___________________ (П.І.Б.)
__________________ 20__ р.

Роботодавець
____________________________
____________________________

КП «Чугуївський районний центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Чугуївської районної ради 
Харківської області
Головний лікар
___________________ (П.І.Б.)
_________________ 20__ р.

КЗОЗ «Чугуївська центральна районна 
лікарня ім. М.І. Кононенка»
Головний лікар
___________________ (П.І.Б.)
_________________ 20__ р.



Студент
____________________________

____________________________ (П.І.П.)
«___» ________ 20__ р.

Згода батьків (інші законні представники) студента
____________________________________________
______________________________________ (П.І.Б.)

«___» ________ 20__ р.



Додаток до договору 
                                                                                                                від _________________

                        Календарний план-графік плати за навчання 

Рік Сума  до  сплати,
тис. грн.

Примітка

Разом

Ректор
Харківського національного
медичного університету                                                               
________________

Начальник відділу охорони здоров'я 
Чугуївської районної державної адміністрації                           
________________

Голова Чугуївської
районної ради                                                                          ________________


