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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ
на підготовку військових фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів,
на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
№

ШМ!

і ' У

о

в і д

оу:_______ 2018 р.

Відповідно до частини третьої статті З Закону України “Про формування
та розміщеньїя державного замовлення на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів” та на підставі постанови Кабінету Міністрів України від
11.07.2018 р. № 556 “Про державне замовлення на підготовку фахівців,
наукових, наз^ово-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році” Міністерство оборони
України в особі директора Департаменту військової освіти, науки, соціальної та
гуманітарної політики Міністерства оборони України генерал-майора
САДОВСЬКОГО Миколи Степановича, який діє на підставі Положеньія про
Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 730\ та довіреності Міністра
оборони України № 220/252/д від 21 березня'2018 року (далі - Державний
замовник), з однієї сторони, і Військовий інститут телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут в особі начальника Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації полковника СТЕПАНЕНКА Євгена
Олександровича, 5ї к и й д і є на підставі Статуту, затвердженого наказом
Міністерства оборони України від 20 жовтня 2015 року № 572 (далі Виконавець державного замовлення), з другої сторони, (далі разом - Сторони),
Заклали державний контракт (далі - Контракт) про таке:

1. Предмет контракту
1.1. Виконавець державного замовлення бере на себе зобов’язання за
рахунок коштів державного бюджету забезпечргги у повному обсязі виконання
державного замовлення:
з прийому на кавчання у 2018 році та випуску у 2019, 2021 та 2022 роках
фахівців, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 05.02.2018
№ ЗДСК, у розрізі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавр, магістр, молодший спеціаліст згідно з додатками;
з прийому на навчання у 2018 році та випуску у 2020 та 2022 роках
наукових, наз^ово-педагогічних кадрів, згідно з додатком;
з прийому у 2018 році на курси підвищення кваліфікації, згідно з додатком.
1.2. Державний замовник за рахунок коштів загального фонду Державного
бюджету з д і й с н ю є фінансування Виконавця державного замовленьїя на
підготовку ним фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, на підвищення
кваліфікації за державним замовленням у встановленому законодавством
порядку

1.3.
Зміни до обс5їгу державного замовлення на підготовку ним фахівців,
наукових, науково-педагогічних кадрів, на підвищеїшя кваліфікації вносять
шляхом укладання додаткової угоди до цього Контракту.

2. Обов’язки та права Державного замовника
2.1. Державний замовник зобов’язаний у встановленому законодавством
порядку здійснювати:
фінансування Виконавця державного замовлення;
прийом та облік звітів Виконавця державного замовлення з фінансовогосподарської діяльності, з виконання державного замовлення з прийому та
випуску фахівців.
2.2. Державьшй замовник має право отримзшати від Виконавця державного
замовлення інформацію, необхідну для належної підготовки матеріалів щодо
подання у встановленому законодавством порядку пропозицій до проекту
державного замовлення та проекту державного бюджету.
Крім того. Державний замовник має право:
здійснювати контроль за виконанням державного замовлення Виконавцем
державного замовлення та ефективністю використання ним бюджетних коштів;
приймати рішеньія про дострокове розірвання цього Контракту у разі, якщо
Виконавця державного замовлення у встановленому законодавством порядку:
1) ліквідовано;
2) позбавлено ліцензії на провадження відповідної освітньої діяльності;
3) визнано порзшіником встановлених Міністерством освіти і науки
акредитаційних вимог, наслідком чого стало ззшинення дії сертифіката про
акредитацію навчального закладу або сертифіката про акредитацію з
відповідного спеціальності підготовки, або їх анулювання;
4) визнано таким, чрія якість надання освітніх послуг є нижчою від
державних стандартів.
Рішення про дострокове розірвання цього Контракту може прийматись
Державним замовником також у разі, якщо згідно з законодавством
встановлено, що Виконавець державного замовлення здійснює підготовку
кадрів за державним замовленням з порзшіенням бюджетного законодавства
(використовує кошти державного бюджету не за цільовим призначенням тощо).
Про прийняття рішення щодо дострокового розірвання Контракту
Державний замовник повідомляє Виконавця державного замовлення не пізніше,
ніж за місяць.

3. Обов’язки та права Виконавця державного замовлення
3.1. Виконавець державного замовлення зобов’язаний забезпечувати:
обов’язкове виконання державного замовлення відповідно до пункту 1.1
цього Контракту;
надання освітніх послуг на рівні не нижчому від державних стандартів
освіти;

контроль за здійснешіям навчально-виховного процесу відповідно до
нормативних документів Міністерства освіти і на}™, Міністерства оборони;
здійснення навчального процесу шляхом застосування цілісної системи
науково-методичного забезпечення підготовки фахівців;
організацію та контроль за вчасним проходженням підвищення кваліфікації
науково-педагогічними, підвищення кваліфікації та атестації педагогічними
працівниками;
неухильне
дотримання
режиму
ефективного
та
раціонального
використання коштів відповідно до їх цільового призначення;
подання Державному замовнику у повному обсязі та у встановлені строки
звітів з фінансово-господарської діяльності за відповідний період, щодо
виконання державного замовлення, інттіу, визначену Державним замовником
інформацію.
3.2. Права Виконавця державного замовлення:
Виконавець державного замовлення має право вносити Державному
замовнику, як головному розпоряднику коштів державного бюджету, пропозиції
щодо коригування показників державного замовлення з прийому та випуску
фахівців протягом строку дії цього Контракту.

4. Термін дії Контракту
Контракт набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом
терміну підготовки фахівців, на підготовку яких укладений даний Контракт.

5. Відповідальність сторін
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим
Контрактом або у випадках не передбачених Контрактом сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
5.2. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне
невиконання будь-якого з положень цього Контракту, якщо таке невиконання
стало наслідком причин, що перебувають поза можливістю впливу цієї Сторони,
а саме - наслідком стихійного лиха, пожежі, війни, страйку, військових дій,
громадських безпорядків, рішення органу державної влади чи зміни в
законодавстві або дії інших обставин, що впливають на виконання Стороною
зобов'язань за цим Контрактом (далі - “дія обставин непереборної сили”).
Дія обставин непереборної сили підтверджується вповноваженим на те
органом. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, повинна
невідкладно, але не пізніше десяти календарних днів повідомити іншу Сторону
про настання таких обставрш. Невиконання цієї умови позбавляє Сторону, яка
зазнала дії зазначених обставин, права посилатися на них.
Дія обставин непереборної сили автоматично продовжує строк виконання
зобов'язань за цим Контрактом на строк, що дорівнює часу дії таких обставин
та ліквідації наслідків.

5.3. Усі спірні питання, що можуть винрікнути при виконанні даного
Контракту, Сторони будзггь прагнути вирішити виключно шляхом переговорів.
5.4. Спірні питання, з яких Сторони не дійшли згоди шляхом переговорів,
вирішуються в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства
України.

6. Припинення дії Контракту
6.1. Дія Контракту припиняється:
за згодою сторін;
достроково за ініціативою Державного замовника у випадках,
передбачених пунктом 2.2 цього Контракту;
у разі ліквідації як юридичної особи однієї зі сторін Контракту. При цьому,
у рішенні про ліквідацію Виконавця державного замовника, прийнятому у
встановленому порядку, повинен бути зазначений навчальний заклад (наукова
установа), що забезпечить завершеньш підготовки осіб, які навчались за
державним замовленням у ліквідованому навчальному закладі (науковій
установі);
за рішенням суду у разі порушення або невиконання умов цього Контракту;
якщо виконання стороною Контракту своїх зобов’язань є неможливим у
зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови,
встановлені Контрактом щодо освітньої послуги, і, при цьому, будь-яка із сторін
не погоджується на внесення змін до Контракту.

7. Прикінцеві положення
Контракт складений у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної сторони.

8. Додатки до контракту
8.1. Невід’ємною частиною цього Контракту є:
Додаток - План прийому у 2018 році курсантів до Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Круг для підготовки військових
фахівців тактичного рівня для Збройних Сил України та інших військових
формувань за ступенем вищої освіти бакалавр. План прийому у 2018 році
курсантів до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені
Героїв Крут для підготовки військових фахівців тактичного рівня для Збройних
Сил України за ступенем вищої освіти магістр. План прийому у 2018 році
курсантів до Військового коледжу сержантського складу Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут для підготовки військових
фахівців для Збройних Сил України за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста. План прийому у 2018році військовослужбовців
військової служби за контрактом, які не мають офіцерських звань, до

Військового інституту телеком}шікацій та інформатизації імені Героїв Крут для
здобуття стзшеню вищої освіти бакалавр за заочною формою навчання, План
прийому у 2018 році на курси підвищення кваліфікації Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, План прийому у 2018 році
офіцерів до докторантури та ад’юнктури Військового інституту телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут, калькуляція середньої вартості підготовки
(підвищення кваліфікації) одного військового фахівця н а ____аркушах.

9. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Виконавець державного замовлення

Державний замовник

Військовий інститут телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут
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