
ДОГОВР ,,36
на придбання бланкiв документiв про ocвiTy

"Q/,c /6 2021r р.

,Щепартамент освiти i науки CyMcbKoi обласноТ державноi алмiнiстрацiТ, в особi директора {епартаменту освiти i
НаУКИ ГРОбОВОi BiKTopiT Павлiвни, який дiе на пiдставi Положення, надалi "ВИКОНДВЕЦЬ; з однiеi сторони та
Охтирська загальноосвiтня школа I-III ступенiв М l Охтирськоi MicbKoT ради СумськоТ областi 

" 
о.обi директора

Шульженко Iнесси АнатолiiЪни, який дiе на пiдставi Статуry надалi <ЗАМОВНИК), з другоi сторони, в подzlльшому
при спiльному згадуваннi "сторони", Уклали даний договiр, надалi "договIр" npo 11icryn".:

l. прЕдмЕт договору

1.1 виконАВЕЩЬ вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa освiти iнауки Украiни вiд 10.12.200З року Nл 8l1
редакцii Наказу МОН вiд 07.02.2019 Ns152 бере на себе обов'язок забезпечити органiiацiю видачi
облiку локументiв про ocBiTy державного зразка.
\.2 ЗамовнИк замовляс, а ВИКоНАВЕIJЬ приймае на себе обов'язок органiзувати виготовлення через !ержавне
пiдприемство "Iнфоресурс" Мiнiстерства освiти i науки Украiни ffК 021:2015 к22450000-9 lpyKoBaHi продукцiя з
елементами захисту)):
- l44 /кiлькiСть/ докуменТiв для закладiв загальноi середньоi освiти, професiйних (професiйно-технiчних) закладiв
освiти, закладiв фаховоi передвищоi та дищоi освiти (необхiдне пiдкреслити). 

-

1.з Перелiк (найменування) ToBapiB, ix кiлькiсть та цiна за одиницю вказанi в специфiкацii, яка е невiд'емною частиною
цього договору.

2.зоБов,язАннясторIн
2.1. зю{овIIик
2. l . 1 . Надае виконАвцЮ копiт лiцензii та сертифiкатiв про акредитацiю зiкладу освiти, зр,lзок пiдлису i печатки '

керiвника навчального закладу освiти.
2,1 .2.Надае Затвердженi керiвником закладу освiти замовлення на документи про ocBiTy.
2.1.З. ЗамовЛення на отриманнЯ документiВ зАмовниКОМ надаетьСя ВИКоНАВI]Ю не пiзнiше нiж за 45 днiв до
отримання документiв,
2.|.4. laHi про випускникiв з вiдзнакою tIодаються виконАвЦЮ, не менше нiж за 5 днiв до отримання документiв
ЗАМОВНИКОМ.
2.1.5. зАмоВНИК здiйснюс оплату за документи по рахунках-фактурах виконАвЦЯ, ,".ru"n.n", вiдповiдно до
BapTocTi одного документа затвердженого коIцторисами ,Щержавного пiдприемства "Iнфоресурс" MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни, що додаються. S

2.1.6. yci витрати, пов'язанi з виготовлення дублiкатiв та передруком документiв пiсля ix виготовлення з вини
ЗАМОВНИКА сплачуе ЗАМОВНИК
2.1-7. Зобов'язуеться протягом 45 календарних днiв пiсля поданняlЪамовлення, вiдповiдно до 1.2.1.2 Договору,
забрати зi складу ВИКОНАВЦЯ готовi документи.
2.1.8. Невиданi документи, якi знаходяться у власностi ЗАМоВНИКА (iз зазначенням причин невидачi, повернення,
Та НаКЛаДНОЮ ЗАМОВНИКА) ОбОВ'ЯЗКОво повертаються на знищення ВИКОНДВЦЮ iз звiтом про нЁвиданi
документИ за формоЮ установленою вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiъи вiд l0. 11,2.200з Ns 8 1 l ,
"Порядку замовлення, видачi та облiку документiв про ocBiTy державного зразка" зарёсстрованого в MiHicTepcTBo
юстицiI Украiни 16.02.2004 за ]ф 20ll8800, протягом трьох мiсяцiв пiсля дати вручення.

2.2. ВИКО}IАВЕI$:
2.2.1 . Перевiряе вiдповiднiсть лiцензii, акредитацii закладу згiдно з базою даних та замовленням.
2.2,з.зобов'язуеться протягом 45 днiв з дня подачi замовлення вiд Здмовникд органiзувати замовлеtlня та видачу
документiв про ocBiTy.
2.2.4.видае документи якi вiдповiдають встановленим зразкам, замовленню та базi даних наданiй здмовником,
вiдповiдно до п. 2,1.2. ДОГОВОРУ.
2.2.5. Органiзуе облiк та зберiгання замовлених документiв до ix отриманпя Здмовником.
2.2.6, Зберiгае конфiденцiйнiсть iнформацiт та несе вiдповiдальнiсть згiдно з дiючим законодавством а саме:- iнформацii у базi даних;- iнформацii, вказаноi у п.2,1.2.

3. IЩIАДОЮЮРУТАПОРЯЦОКЮЗРЖУНКIВ

3.1. Загальна цiна бланкiв документiв, замовлених за цим,Щоговором (вартiсть.Щоговору), становить 449,28 грн.
(Чотириста сорок дев'ять гривень 28 коп.), без П.ЩВ.
3.2. зАмоВНИК оплачУе поставлений постачальником товар за цiною, передбаченою у товаросупроводжуючих
документах на товар у рахунках та накладних на його оплату лротягом 7 банкiвських днiв

у.
та:



4.1 . ,Щоставка документlв зl

4.2. ЗАМОВНИК отримуе
законодавства.

, 4. порядокздАчlтлприЙмлнняроБоти
складу виконАвф, здiйснюеться силами та засобами зАмовникА,

документи за завiреним дорученням, згiдно з накладними виконАвця,

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬСТОРIН

5.1. сторони несуть вiдповiдальнiсть за невиконання чи не нttлежНе ВИКОНаННЯ СВОiХ ЗОбОВ'ЯЗаНЬ За ДОГОВОРОМ' У ПОРЯДКУ

та межах, передбачених чинним законОДаВСТВОМ УКРаiНИ, 
.: ттлг.\ЕлDw обп rl ар|

5.2. Bci суперечки та розбiжностi, якi можуть виникнути при виконаннi договорУ або у зв'язку з ним, пiдлягають розгляду у

встановленому законодавством порядку,

;:;Зi"ЙЫfrйffi;;;;;"j;;;;;;," достовiрнiсть |чiiчруконАвцю iнформацiт,
-л--,л.) лlллDIJI/rv

J.+. J РФl nw lruvrФD^lr 
лЬтi не,,оставленого (недопоставленого) ТОВаРУ.

ставки НБУ за кожен день прострочення вlд BaI

б. Форс_мАжорш оБстАвини }

6.1 . стороНИ не несуть вiдповiдальнiсть за IIовне чи часткове невиконання умов ,ЩОГОВОРУ, якщо вони являються наслlдком

, стихiйного лиха, катастрьф, страйкiв, uita"*o""" дiй, блокади та iнших ОбСЙИН, ЯКi ЗНаХОДЯТЬСЯ ПОЗа КОНТРОЛеМ CT.PIH' ЦО

прямо впливuоr" ,,u J"пЪпання щоговоЙ. ПЙ Еастання форс-мажорних об.ставин сторона повiдомляе iншу сторону

протягоМ l0 дiб З "";.;;;;u.rur"" 
u" i"$op*o"bHocTi прО it нЪстаннЯ у письмовiй формi,

6.2. Якщо протягом двох мiсяцiв вiд дати *,ubru""" форс-мажорних обставин зобов'язання за ЩОГОВОРоМ не можуть бути

виконаЕими, то кожна iз cTopiH ма€ право p".ip"-" дбiЪвrР по"нiстю або частково, попередивши другу сторону у письмовlи

формi у строк l0 каленларних днiв,

1, строкдIiдоговору '

i.t. ДОГОВlР вступас в силу з моменту його пiдписання СТОРОНАМИ,

T.i.i.prfu дiт доiовоРУ: з часу пiдписання до З l грулня 2021 року,

8. IншI умови договору
8.1. припинення дiт договору не позбавляс cToPIH вiд належного ""й*п" обОВ'ЯЗКiВ, ЯКi ВИНИКЛИ ПiД ЧаС Дii ДОГОВОРУ'

8.2. Взаемовiдносини cTopiH, якi не обумоur."о ДОiОвором, регулюються чинfiим законодавством Украiни,

8.З. Змiни та доIIовненн"!" ДОГОВоiУ "no."ru." 
шляхом пiдписання ix СТоРоНдМи.

s.4. договlр укладено У двох примiрниках, якi мають однакову jоридичну силу, Перший примiрник знаходиться у

ВИКОНАВЦЯ, а другий у ЗАМОВНИКА,

ВИКОНЛВЕЦЬ

,Щепартамент освiти i fiауки
СумсЪкоТ обласноi державноi адмiнiстрацil

Код СДРПОУ З9З99524

р/р UA 66820 17203 1 426 1 020З02088804
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зАмовник

загальноосвiтня школа I-III ступенiв ЛЬ 1
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цодАток

по До.о"ору Nп3_0_вiд О/ ZOZI р.

Станом ,а << 0/ ,> 06 202| р,

СПЕЦИФIКАЦUI

Ns
зlтл

Назва бланку документа про ocBiTy Кiлькiсть,
штук

I_{iHa за
одиницю,

гпн._

Всього, грн

1
Свiдоцтво про злобl,ггя повноi загальноi середньоi
освiти

48 з,|2 l49,76

2

Свiдоrцво про здобутгя повноi загальноi середньоi
освiти з вiдзнакою (для осiб, нагороджених золотою
медаллю <За високi досягнення у навчаннi>>)

6 з,|2 |8;72

J

Свйоцтво про здобутrя повноi зага;lьноi сёредньоi
освiти з вiдзнакою (лля осiб, нагороджених срiбною
медаллю <За досягнення у навчаннi>)

2 3,12 6,24

4
Свiдоцтво про здобутгя базовоi середньоi освiти

81 3,|2 )\r,7)

5
свiдоцтво про здобl"ггя базовоi середньот освiти з

вiдзнакою
,7 3,|2 21,84

6

Свiдоцтво про здобутrя базовоi середньоi освiти (лля

осiб з особливими освiтнiми потребами,
зумовленими порушеннями iнтелектуал ьного
позвиткч)

з,12

загальна цiна 449,28

ВИКОНАВЕЦЬ

{епартамент освiти i науки
CyMcbKoi обласноi державно[ адмiнiстрацiI

Код ЕДРПОУ З9З99524

р/р UA 66820 1 720З 1426 l020302088804

ДКСУ м. КиiЪ

зАмовник

Охтирська загальноосвiтня школа I-III ступенiв
Охтирськоi MicbKol ради СумськоI областi

Кол е,ЩРПОУ 229"l7l0З
р/р UА з,l 820 1,720з 442 1 00050000зз 8 1 2

Jlb 1

ЩержказначеО:"тlчч*ба УкраiЪи, м.КиiЪ
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