
ДОГОВІР № ^
про надання освітніх послугу сфері професійно-технічної 

освіти між закладом професійної (професійно-технічної) освіти 
і замовником робітничих кадрів

№ «№ » 2020 р.

1. Сторони договору

_________________ Хмельницький професійний ліцей________________
(найменування закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його підпорядкування)

(далі — заклад освіти), що діє на підставі статуту (положення), з одного боку, 

в особі директора Станіслава Григорія Васильовича та

с̂ уалиЛ,% \)рс^А<оСЬУСв. І* ?
(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі • 
особі

замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в 
Г о л о в и  ^ Ь с К к л и іЛ ^

(тГсхідіхз ус о, Є  ц  Ц и х  сич
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до цього процесу 
замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін

2.1. Заклад освіти зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія
(спеціальність) 202рр. 20 р. 202І р. 202і>р. 2о__р . ;

Монтажник 
санітарно- 

технічних систем і 
устаткування

5 4 3 3

Усього

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку
кваліфікованих робітників згідно з освітніми планами і програмами, а також
вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.



2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 
слухачів згідно з освітніми планами і програмами протягом усього періоду 
навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Перераховувати закладу освіти кошти на зміцнення навчально- 
виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у розмірі
______________гривень. Закладу освіти можуть безоплатно передаватися для
навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, техніка, інструменти, 
матеріали тощо__________________________________

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством. У випадку коли учні працюють, як стажери або 
дублери, заробітна плата не нараховується.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 
у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.



4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 
повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і
діє до О ^  2 (Ш р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких мас однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
закладі освіти.

5. Юридичні адреси сторін
5.1. Заклад освіти:
Поштовий індекс: 29000
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8
Номери телефонів: 63-28-25
Розрахунковий рахунок: СІ АЗ 88201720314271001202006018
5.2. Замовник:
Поштовий індекс
Адреса ; _____________
Номери телефонів_____________________ _ _________________________
Розрахунковий рахунок___________________________________________

Легка Ольга
(підпис) (прізвище, ім

Директор закладу освіти Керівник підприємства, 
усинови та організації

Станіслав Григорій Васильович
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер

’я, по батькові)

«С и  %
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

ім'я, по батькові)



ДОГОВІР
про надання освітніх послугу сфері професійно-технічної 

освіти між закладом професійної (професійно-технічної) освіти 
і замовником робітничих кадрів

№ «/#> ся, 2020 р.

1. Сторони договору 

Хмельницький професійний ліцей
(найменування закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його підпорядкування) 

(далі — заклад освіти), що діє на підставі статуту (положення), з одної о боку, 

в особі директора Станіслава Григорія Васильовича та

слді на* СіСсд і
(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі —  замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в

&  П2и<? М и у г д к /ю ^ но ^ оНи укаХммиЯ. У ^ (? £ $ 5 а л
\  ’ (поЬада, пр

N  дуг Ол2 Асо і  Я
прізвище, ім’я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до цього процесу 
замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін

2.1. Заклад освіти зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія
(спеціальність) 20Ю р. 2(Ш_ р. 20йір . 20ЛЬр. 20__р.

Монтажник 
санітарно- 

технічних систем і 
устаткування

і 4 4 а

Усього

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку
кваліфікованих робітників згідно з освітніми планами і програмами, а також
вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.



2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 
слухачів згідно з освітніми планами і програмами протягом усього періоду 
навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Перераховувати закладу освіти кошти на зміцнення навчально- 
виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у розмірі
______________гривень. Закладу освіти можуть безоплатно передаватися для
навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, техніка, інструменти, 
матеріали тощо____________________________________

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством. У випадку коли учні працюють, як стажери або 
дублери, заробітна плата не нараховується.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов'язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 
у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.



4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 
повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і 
діє до ОкЬ 2 0 ^ р .

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
закладі освіти.

5. Юридичні адреси сторін
5.1. Заклад освіти:
Поштовий індекс: 29000
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8 
Номери телефонів: 63-28-25
Розрахунковий рахунок: ИА388201720314271001202006018
5.2. Замовник:
ПОШТОВИЙ ІНДеКС І О у р  .  (]

Адреса \л.У у л о к Ю^ и2 Ь цию<£.
Номери телефонів_______________________ М__________________
Розрахунковий рахунок____________________________________

иректорьзакладу освіти

Станіслав Григорій Васильович
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

ік підприємства, 
>ви та організації

/и  и / ю
^ с ) (п^зїйійб Ім'я. по батькові)

4 ,1 * .

Головний бухгалтеро (. ?.

________Легка Ольга Петрівна
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

МП
> 4 ]

■ X

шовний бухгалтер

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

МП



ДОГОВІР жЗ_
про надання освітніх послугу сфері професійно-технічної 

освіти між закладом професійної (професійно-технічної) освіти 
і замовником робітничих кадрів

«19» 2020 р.

1. Сторони договору

____________________ Хмельницький професійний ліцей___________________
(найменування закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його підпорядкування)

(далі —  заклад освіти), що діє на підставі статуту (положення), з одного боку, 

в особі директора Станіслава Григорія Васильовича та

______________о с е е  ________________
(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі —  замовник), що діє на підставі статуту (положення-), з другого боку, в

СХиЛ-ОЧ-Д ^ /1  і у  Ко Л уА Я *
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до цього процесу 
замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін

2.1. Заклад освіти зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія
(спеціальність) 2оЗОр. 2Сь4р. Ш  р- 20£> р. 20__р.

Монтажник 
санітарно- 

технічних систем і 
устаткування

4 4

Усього

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку
кваліфікованих робітників згідно з освітніми'планами і програмами, а також
вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.



2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 
слухачів згідно з освітніми планами і програмами протягом усього період) 
навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Перераховувати закладу освіти кошти на зміцнення навчально- 
виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у розмірі
______________гривень. Закладу освіти можуть безоплатно передаватися для
навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, техніка, інструменти, 
матеріали тощо____________________________________

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством. У випадку коли учні працюють, як стажери або 
дублери, заробітна плата не нараховується.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

т

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 
у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.



4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 
повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і
діє до 2 0 ^ р .

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких мас однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
закладі освіти.

5. Юридичні адреси сторін
5.1. Заклад освіти:
Поштовий індекс: 29000
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8 
Номери телефонів: 63-28-25
Розрахунковий рахунок: иА388201720314271001202006018
5.2. Замовник:
Поштовий індекс ■ЛеаО \д> . . . .  ,
Адреса Ч .^ ., , ^ _ 6 о [  S
Номери телефонів________________________________ \________________
Розрахунковий рахунок_____________________________________

[) Директ і закладу освіти

Станіслав Григорій Васильович 
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер

Па____Легка Ольга Петрівна
(підпис) [Є, ім’я, по батькові)

шик підприємства, 
інови та організації

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)



ДОГОВІР №_££
про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної 

освіти між закладом професійної (професійно-технічної) освіти 
і замовником робітничих кадрів

№  £ £  «М> 0<£ 2 0 2 0  р.

1. Сторони договору

____________________ Хмельницький професійний ліцей___________________
(найменування закладу професійної (професійно-технічної") освіти, його підпорядкування) 

(далі —  заклад освіти), що діє на підставі статуту (положення), з одного боку,

в особі директора Станіслава Григорія Васильовича та

. & и > * и у  *__________________________________
(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в

П  О  Л  С О Л Ї £  б?/О
С/  ^  (посада, прізвище, ім’-я та по батькові) (у '

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до цього процесу 
замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін

2.1. Заклад освіти зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія
(спеціальність) 20<^^. 2 0 ^ р . 2 (& р . 20*5р. (О 0 1 ■р

Монтажник 
санітарно- 

технічних систем і 
устаткування

4 4

Усього
4 4

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку
кваліфікованих робітників згідно з освітніми -планами і програмами, а також
вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.



2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 
слухачів згідно з освітніми планами і програмами протягом усього періоду 
навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Перераховувати закладу освіти кошти на зміцнення навчально- 
виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у розмірі
______________гривень. Закладу освіти можуть безоплатно передаватися для
навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, техніка, інструменти, 
матеріали тощо____________________________________

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством. У випадку коли учні працюють, як стажери або 
дублери, заробітна плата не нараховується.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 
у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.



4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 
повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і 
діє до “ 6 ” ОЯ- 20г£?р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
закладі освіти.

5. Юридичні адреси сторін
5.1. Заклад освіти:
Поштовий індекс: 29000
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8 
Номери телефонів: 63-28-25
Розрахунковий рахунок: иА388201720314271001202006018
5.2. Замовник:
Поштовий індекс І  ̂Р ° ° ______
Адреса и 71«  ̂ ^  _ *> *■»< ** ** Д-
Номери телефонів о ь а ч і  і ? 2 ч і ___________________________
Розрахунковий рахунок____________________________________

Директор закладу освіти

Станіслав Григорій Васил
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер

(підпис)
>льга Петрівна
ім’я, по батькові)

иємства,
рганізації

вище. ім’я, да батькові)
АО.

Головнин бухгалтер

ідпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

МП



про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної 
освіти між професійно-технічним навчальним 

закладом і замовником робітничих кадрів
№  ^ __________  ‘V # ”  ___________2020  р.

1. Сторони договору 

Хмельницький професійний ліцей

ДОГОВІР № і

(найменування професійно-технічного навчального закладу, його підпорядкування)

(далі —  навчальний заклад), що діє на підставі статуту (положення), з одного 

боку, в особі директора Станіслава Григорія Васильовича та

Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія» , 
(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в 
особі директора_____________Тел і шевського_____________ О.Ф.

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у професійно- 
технічному навчальному закладі із залученням до цього процесу замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін

2.1. Навчальний заклад зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія
(спеціальність) 2 0 ^ р . 20^ /р . 2(ь£ф. 20__ р. 20__ р.

Монтажник 
санітарно- 

технічних систем і 
устаткування

і Г

Усього
/ . У г

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку 
кваліфікованих робітників згідно з навчальними планами і програмами, а 
також вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини.



\\

матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 
слухачів згідно з навчальними планами і програмами протягом усього 
періоду навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Перераховувати навчальному закладу кошти на зміцнення 
навчально-виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у
розмірі _____^2______  гривень. Навчальному закладу можуть безоплатно
передаватися для навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, 
техніка, інструменти, матеріали тощо____________________________________

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством. У випадку коли учні працюють, як стажери або 
дублери, заробітна плата не нараховується.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 
у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.



/
/  г ч .. . >

4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 
повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і
діє до <Р 6 _____ 2 С ^у р .

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
навчальному закладі.

5. Юридичні адреси сторін
5.1. Професійно-технічний навчальний заклад:
Поштовий індекс: 29015
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8 
Номери телефонів: 63-28-25
Розрахунковий рахунок388201720314271001202006018
5.2. Замовник:
Поштовий індекс
Адреса __________________________
Номери телефонів'  Р'УЗФ  А ї ~~
Розрахунковий рахунок (^/}/ 4 / 4Є

пального закладу

(прізвище, ім’я, по батькові)

Кевтеник підприємства,
ш ю вита організації
уу/(У/ І
зис) (прізвище, ім’я, по батькові)

К* 1 л̂иько/
___________

ПІДПИС) ( п

\WV\y\

їловний бухгалтер

о л■ г ^ а _
їм я. по батькові)

і. о

Головний бухгалтер



ДОГОВІР № б

№

про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної 
освіти між професійно-технічним навчальним 

закладом і замовником робітничих кадрів
6  “ &  ” <2*С 2020  р.

1. Сторони договору 

Хмельницький професійний ліцей

(найменування професійно-технічного навчального закладу, його підпорядкування)

(далі —  навчальний заклад), що діє на підставі статуту (положення), з одного 

боку, в особі директора Станіслава Григорія Васильовича та

Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія Дубове» ,
(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в 
особі директора______________ Забурмеха______________ О.В.

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у професійно- 
технічному навчальному закладі із залученням до цього процесу замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін

2.1. Навчальний заклад зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія
(спеціальність) 20 /2р . 2 0 ^ р . 20 ^& . 2 0 /^р .

--------------1

2 0 ^ .

Монтажник 
санітарно- 

технічних систем і 
устаткування

£ Л /

Л
Усього /

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку 
кваліфікованих робітників згідно з навчальними планами і програмами, а 
також вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини,



матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 
слухачів згідно з навчальними планами і програмами протягом усього 
періоду навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Перераховувати навчальному закладу кошти на зміцнення 
навчально-виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у
розмірі ________  гривень. Навчальному закладу можуть безоплатно
передаватися для навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, 
техніка, інструменти, матеріали тощо____________________________________

2.2.4. Забезпечували виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під ч\с виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством\У випадку коли учні працюють, як стажери або 
дублери, заробітна плата не'цараховується.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 
у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.



4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 
повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і
діє до ______ 20 (#Уу-

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
навчальному закладі.

5. Юридичні адреси сторін
5.1. Професійно-технічний навчальний заклад:
Поштовий індекс: 29015
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8 
Номери телефонів: 63-28-25
Розрахунковий рахунок388201720314271001202006018
5.2. Замовник:
Поштовий індекс 2  9  Р О З  /
Адреса___ -& И , _______________
Номери телефонів 0 ^  ^ £ <-(0- 6 с( 0 ^  № / £ Ї М.
Розрахунковий рахунок_________________________________

ректор навчального закладу

(прізвище, ім’я, по батькові)

бухгалтер

ім’я, по батькові)

Керівник підприємства, 
установи та оргашзації

’К с& гО М М &  °Р>.
зс) І івище! ім’я, щ батькові)

р и у У С -Н І



ДОГОВІР № _ ^
про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної 

освіти між закладом професійної (професійно-технічної) освіти 
і замовником робітничих кадрів

№  <<аМ> о Л  2 0 2 0  р.

1. Сторони договору

____________________ Хмельницький професійний ліцей___________________
(найменування закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його підпорядкування)

(далі — заклад освіти), що діє на підставі статуту (положення), з одного боку, 

в особі директора Станіслава Григорія Васильовича та

(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в 
особі
______ 'ЮііО^и- &ГП(ШХ/Мк- (у&ЛисСигс/

' (посада,  прізвище, ім'я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до цього процесу 
замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін

2.1. Заклад освіти зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія
(спеціальність) 2 0 ^  р . 2 0 ^ р . 2 0 ^ р . 2 ( Г ^ р . 2 0 __ р.

Монтажник 
санітарно- 

технічних систем і 
устаткування

4 4

Усього
/ 4 4 4

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку
кваліфікованих робітників згідно з освітніми планами і програмами, а також
вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.



\

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 
слухачів згідно з освітніми планами і програмами протягом усього періоду 
навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Перераховувати закладу освіти кошти на зміцнення навчально- 
виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у розмірі

— ■ гривень. Закладу освіти можуть безоплатно передаватися для
навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, техніка, інструменти, 
матеріали тощо____________________________________

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством. У випадку коли учні працюють, як стажери або 
дублери, заробітна плата не нараховується.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов'язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 
у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.



І

4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 
повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і 
діє до -и іїк п  20^Ур.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких мас однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий у 
закладі освіти.

5. Юридичні адреси сторін
5.1. Заклад освіти:
Поштовий індекс: 29000
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8
Номери телефонів: 63-28-25
Розрахунковий рахунок: иА З88201720314271001202006018
5.2. Замовник:
Поштовий індекс Л9СС0_________
Адреса л  ^сиш іисш гиш  §//>. Ощ>к£ь £ /3 __________________________
Номери телефонів____________________________________________
Розрахунковий рахунок і/А 5/ЗІ £2940000096009і  в? ________

г Директорлакладу освіти 

:таніСтаніслав Григорій Васильович
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник підприємства, 
установи та організації

С- &тіпси<М)/С'
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)



ДОГОВІР № 3 .
про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної 

освіти між закладом професійної (професійно-технічної) освіти 
і замовником робітничих кадрів

№  2 0 2 0  р.

1. Сторони договору

____________________ Хмельницький професійний ліцей___________________
(найменування закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його підпорядкування)

(далі —  заклад освіти), що діє на підставі статуту (положення), з одного боку, 

в особі директора Станіслава Григорія Васильовича та

/0 0  и с п о и м
(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в 
особі

'  (посада, Прізвище, ім'я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до цього процесу 
замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін

2.1. Заклад освіти зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія
(спеціальність) 20^ /_  р . 20& р. 20Дір. 209Лр. 20__р.

Монтажник 
санітарно- 

технічних систем і 
устаткування

.5 5 3
п
А

Усього 3 3 3 5

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку
кваліфікованих робітників згідно з освітніми планами і програмами, а також
вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.



2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 
слухачів згідно з освітніми планами і програмами протягом усього періоду 
навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Перераховувати закладу освіти кошти на зміцнення навчально- 
виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у розмірі

~~ гривень. Закладу освіти можуть безоплатно передаватися для 
навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, техніка, інструменти, 
матеріали тощо____________________________________

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством. У випадку коли учні працюють, як стажери або 
дублери, заробітна плата не нараховується.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов'язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 
у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється, протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.



4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 
повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і 
діє до *і-€д&и 2(И#>.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
закладі освіти.

5. Юридичні адреси сторін
5.1. Заклад освіти:
Поштовий індекс: 29000
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8
Номери телефонів: 63-28-25
Розрахунковий рахунок: иА388201720314271001202006018
5.2. Замовник:
Поштовий індекс ЖЗйУО_________
Адреса ш  д іи іш т с ? .  А /л
Номери телефонів____________ __________ __________________________
Розрахунковий рахунок__________________________________________

Директор закладу освіти

Станіслав Григорій Васильович
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер

У /_____ Легка Ольга Петрівна
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

С і» /

Керівник підприємства, 
установи та/фганізаш"

різвище, ім’я, по батькові)



ДОГОВІР № £ £

про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної 
освіти між професійно-технічним навчальним 

закладом і замовником робітничих кадрів
№ ___ о Ц і_ ______ “/ Г  ” 2020 р.

1. Сторони договору 

Хмельницький професійний ліцей

(найменування професійно-технічного навчального закладу, його підпорядкування)

(далі — навчальний заклад), що діє на підставі статуту (положення), з одного

боку, в особі директора Станіслава Григорія Васильовича та

Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія

Проскурівська» ,
(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в 
особі директора________________Дудар________________В.В.

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у професійно- 
технічному навчальному закладі із залученням до цього процесу замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін

2.1. Навчальний заклад зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:
(осіб)

професія
(спеціальність) 20^? р. 20М р. 20__р. 20__р. 20 р.

Монтажник 
санітарно- 

технічних систем і 
устаткування

А А , — —

Усього
X -

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку
кваліфікованих робітників згідно з навчальними планами і програмами, а
також вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.



2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 
слухачів згідно з навчальними планами і програмами протягом усього 
періоду навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Перераховувати навчальному закладу кошти на зміцнення 
навчально-виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у
р о зм ір і_____________ гривень. Навчальному закладу можуть безоплатно
передаватися для навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, 
техніка, інструменти, матеріали тощо____________________________________

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством. У випадку коли учні працюють, як стажери або 
дублери, заробітна плата не нараховується.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 
у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);т

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.



4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 
повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і
діє до “Л в  ” 0 6 ________ 2 0 ^  р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
навчальному закладі.

5. Юридичні адреси сторін
5.1. Професійно-технічний навчальний заклад:
Поштовий індекс: 29015
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8 
Номери телефонів: 63-28-25
Розрахунковий рахуно£#388201720314271001202006018
5.2. Замовник:
Поштовий індекс _______
Адреса и*. лЬ&л с іф - 'є. с и / - ґ
Номери телефонів '■ с /я
Розрахунковий рахунок }Р)£)а/ лТі/Д  9
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