
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

про надання послуг у сфері позашкільної освіти 

(дистанційні послуги) 

 

Даний публічний договір про надання послуг у сфері позашкільної освіти (дистанційні послуги) (далі – 

Договір), укладається лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому. 

Під Замовником розуміється повнолітня фізична особа, яка укладає договір в своїх інтересах, або діє як  

законний представник неповнолітньої дитини. 

Під Програмою розуміється певний освітній продукт – курс, програма підготовки за певним освітнім 

напрямком. 

Приєднання до договору відбувається шляхом здійснення Замовником оплати за послуги Виконавця 

згідно з реквізитами, наявними на веб-сайті https://schools.ev-private.school або ж згідно з рахунком, 

сформованим Виконавцем та/або в автоматичному режимі за допомогою програмних методів / платіжних 

систем на веб-сайті https://schools.ev-private.school. 

З моменту здійснення вищевказаної оплати, Замовник та Виконавець набувають прав та обов’язків 

визначених Договором та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання). 

Приєднавшись до даного Договору Замовник засвідчує своє: 

- ознайомлення з умовами Договору та нормативними документами, що регулюють порядок надання 

послуг, в тому числі – Правилами ПРИВАТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВИ, ЗАКЛАДУ) 
«ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ІВІ ЛЬВІВ", які розміщені на веб-сайті 

https://schools.ev-private.school; 

- повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять та всіх його умов; 

- вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов, шляхом приєднання до нього в 

повному обсязі. 

Шляхом приєднання до Договору Замовник надає свою безумовну згоду на обробку його персональних 

даних у розумінні положень ЗУ "Про захист персональних даних". 

 

УМОВИ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ 
 

ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ІВІ ЛЬВІВ" (код ЄДРПОУ: 44788878) в особі Директора Вєдєрнікової 

Олени Павлівни, яка діє на підставі Статуту" (далі по тексту – Виконавець, ЗПО), з однієї сторони, та 

Фізичні особи, які діють в інтересах своєї дитини, які укладають з Замовником даний Договір шляхом 

приєднання (далі по тексту – Замовник або Батьки), з іншої сторони, 

які разом далі за текстом іменуються Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали даний Договір про надання 

послуг у сфері позашкільної освіти (далі по тексту – Договір) про наступне: 

1. Предмет Договору. 

1.1. Відповідно до визначених цим Договором умов Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів 

Замовника надати дитині Замовника – (далі по тексту – Учень) послуги у сфері позашкільної освіти (далі по 

тексту – послуги, або Освітня послуга), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві зазначені послуги. 

Під Учнем в цьому Договорі розуміють дітей віком від 5 до 17 років. 

Деталізація надання послуг та вибір Програми визначається шляхом обрання Замовником відповідних 

опцій на веб-сайті Виконавця у розділі http://online.ev-private.school 

1.2. Даний Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого 

встановлені Виконавцем з урахуванням вимог Закону України «Про позашкільну освіту», і укладається 

шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. 

1.3. Послуги для Учня за цим Договором надаються Виконавцем в дистанційному режимі. 

1.4. Виконавець забезпечує якість надання послуг за цим Договором з урахуванням того, що послуги є 

складовою системою позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, 

забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, 

підготовку до активної професійної та громадської діяльності, відповідно до здібностей, обдарувань та стану 

здоров'я Учня. 

1.5. В процесі надання послуг в ЗПО Виконавець має право на власний розсуд організовувати режим надання 

послуг, комбінуючи різні варіанти дистанційної освіти з використанням різних технічних та програмних 

рішень. 

1.6. Послуги з позашкільної освіти можуть надаватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної 

середньої освіти. Надання послуг у сфері позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності вибору 

батьками Учня відповідних послуг. 

1.7. Основними завданнями надання послуг за даним договором є: 

- здобуття Учнями первинних навичок і вмінь, необхідних для їхньої подальшої самореалізації згідно обраної 

Програми; 

- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку Учня; 

- задоволення потреб Учня у творчій самореалізації. 

2. Обов'язки Сторін 

2.1. В процесі надання послуг Виконавець зобов’язується: 

http://online.ev-private.school/


2.1.1. Забезпечити ефективність освітнього процесу, створити умови для засвоєння Учнем знань з 

врахуванням завдань, визначених у п.1.7. даного Договору. 

2.1.2. Створювати необхідні умови, в яких Учень буде інтелектуально і психологічно розвиватися. 

2.2. В процесі отримання послуг Замовник зобов'язується: 

2.2.1. Належним чином (в установлені строки та в повному обсязі) виконувати умови цього Договору. 

2.2.2. При заповненні своїх даних на веб-сайті Виконавця для реєстрації в участі в Програмі та приєднання 

до Договору - зазначити достовірну інформацію 

2.2.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати передбачені умовами даного Договору платежі в строки та 

на умовах, визначених цим Договором. 

2.2.4. Додержуватися вимог чинного законодавства України, моральних, етичних норм, норм поведінки під 

час отримання послуг від Виконавця. 
 

3. Права Сторін 

3.1. Виконавець має право: 

3.1.1. Вільно вибирати, розробляти і впроваджувати нові, в тому числі авторські освітні програми у сфері 

позашкільної освіти, які дозволяють підвищити ефективність розвитку дітей, на власний розсуд визначати 

режим надання послуг. 

3.1.2. Надавати послуги тільки після повної їх оплати Замовником. 

3.1.3. Не розглядати претензій Замовника і не повертати кошти за послуги у разі, якщо це стосується 

невиконання (неналежного виконання) Замовником своїх зобов'язань по Договору. 

3.1.4. Вносити зміни та корективи у розклад надання послуг. 

3.1.5. У випадку невиконання або неналежного виконання Замовником умов цього Договору, на власний 

вибір: 

           в односторонньому порядку призупинити надання Послуг до моменту належного виконання 

Замовником своїх зобов’язань. При цьому, Виконавець не несе відповідальності за пролонгацію надання 

Послуг за цим Договором та інші із цим пов’язані ризики; 

           у разі порушення Замовником умов цього Договору в односторонньому порядку розірвати цей Договір, 

направивши Замовнику повідомлення (в тому числі, електронним листом чи в месенджери) про таке 

розірвання. 

3.1.6. Розірвати даний Договір в порядку, визначеному розділом 5 Договору. 

3.1.7. Розміщувати в засобах масової інформації, в інформаційно-телекомунікаційну мережу «Інтернет», на 

друкованій продукції, використовувати в іміджевих цілях фото-, відео-, аудіоматеріали із зображенням Учня 

(дітей) (далі - Матеріали), а також результати діяльності Учня в процесі навчання. При цьому приєднанням до 

цього Договору «Замовник» підтверджує: 

- свою згоду на таке використання «Виконавцем» зображень Учня на Матеріалах; 

- свої повноваження на надання згоди на таке використання Виконавцем зображень Учня на Матеріалах; 

- безоплатний характер такого використання Виконавцем зображень Учня на Матеріалах; 

- а також те, що всі претензії від третіх осіб (другого з батьків, його законних представників, опікунів тощо) 

будуть розглядатися і задовольнятися самим Замовником, а весь збиток, що виникає від такого використання 

за претензіями та позовами третіх осіб буде компенсуватися самим Замовником. 

3.2. Замовник має право: 

3.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору; 

4. Вартість послуг та порядок розрахунків за Договором 

4.1. Розмір плати за надання послуг Виконавця встановлюється в національній валюті України – гривні. 

4.2. Форма розрахунків: безготівкова. 

4.3. Вартість Освітньої послуги визначається згідно тарифної сітки послуг і складає: 

 

Найменування послуги Вартість послуги (грн) 

Послуга позашкільної 
«Живий online»  

дистанційної освіти 4000,00 на місяць 

Послуга позашкільної дистанційної освіти (інформаційне забезпечення)  2500,00 на місяць 

 

4.4. Замовник та Виконавець як Сторони даного договору добровільно укладенням даного договору 

встановили, що забороняється без будь-яких виключень повернення здійснених Замовником Виконавцю 

оплат. 

4.5. Вартість послуг не переглядається у зв’язку з неможливістю отримання Учнем Освітньої послуги. 

4.6. Замовник проводить оплату до 5-го числа кожного місяця, в якому надаються послуги. 

4.7. Виконавець має право, в тому числі, але не виключно, у разі змін податкового законодавства, змін тарифів 

та цін на комунальні та експлуатаційні витрати, оренду приміщення та інших витрат, пов’язаних з наданням 

послуг за цим Договором, змінити розмір щомісячної вартості послуг, зазначеної в п.4.3. цього Договору. 

Підвищення вартості послуг відбувається не частіше ніж один раз за 6 місяців. 

4.8. Про підвищення вартості послуг Виконавець попереджає замовника електронним листом (згідно 

контактних даних, наданих Замовником) не пізніше ніж за 30 календарних днів від початку застосування 

нових тарифів. 

В такому разі Виконавець має письмово попередити Замовника за місяць до початку періоду, в який 

здійснюється таке підвищення. В разі незгоди Замовника на збільшення розміру щомісячної вартості послуг 

останній має право розірвати даний Договір, письмово повідомивши про це Виконавця не пізніше, ніж за 5 

робочих днів до дати розірвання, а Виконавець має право припинити надання послуг Учаснику негайно після 



отримання повідомлення Замовника про розірвання Договору. 

 

5. Строк дії та порядок припинення Договору 

5.1. Договір вступає в силу з моменту приєднання до нього Замовника і діє до 30.06.2023 року та за згодою 

сторін може бути пролонгований до 31.08.2023 р. Після завершення строку дії даного Договору кожна із сторін 

має безумовне право відмовитися від продовження договірних відносин та на укладення нового договору. 

5.2. Крім випадків, встановлених умовами даного Договору та чинним законодавством, цей Договір може 

бути розірваний (припинений) до закінчення строку його дії за погодженням Сторін, а також в судовому 

порядку відповідно до чинного законодавства України. 

5.3. Закінчення строку дії Договору чи його дострокове розірвання (припинення) не звільняють Сторони від 

обов’язку виконання Сторонами грошових та інших зобов’язань, які виникли під час дії Договору. 

5.4. Договір може бути розірвано: 

1) за згодою Сторін. 

2) Замовником в односторонньому порядку шляхом письмової відмови від надання послуг. В цьому разі 

здійснена раніше оплата не повертається Замовнику. 

3) Виконавцем в односторонньому порядку шляхом письмового повідомлення Замовника за 3 календарних 

дні до дати розірвання: 

- у разі систематичного порушення Замовником умов Договору; 

- у разі порушення Замовником платіжних зобов’язань перед Виконавцем; 

- у разі неетичних дій зі сторони Замовника по відношенню до Виконавця та/або персоналу Виконавця; 

- у випадку прийняття Виконавцем рішення, що оформлюється наказом Директора, про неможливість 

продовження договірних відносин між сторонами. Таке рішення є безумовним правом Виконавця, при цьому 

Виконавець не зобов’язаний повідомляти Замовника чи третім особам обставини та обгрунтування 

прийнятого рішення. 

4) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із Сторін умов Договору. 

6. Форс-мажорні обставини 

6.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх 

зобов'язань щодо предмету цього Договору, якщо це невиконання було наслідком форс-мажору, обставин 

непереборної сили або, що виникли внаслідок урядових постанов, змін чи доповнень до законодавчих актів, 

пов'язаних з предметом Договору, або подій надзвичайного характеру (катастрофічні природні явища, 

надзвичайний стан, стихійні лиха, в т.ч. перебої в електро- та водопостачанні в районі, страйки, війна, масові 

заворушення, воєнний стан та т. ін.), які сторони не могли ні передбачити, ні відвернути розумними діями. У 

разі виникнення обставин форс-мажору сторони протягом 5 календарних днів повинні письмово повідомити 

про це один одному, зазначивши про обставини, причиною яких стало невиконання своїх зобов'язань за 

Договором. 

6.2 Заклад звільняється від обов’язків щодо надання послуг за даним Договором у випадку виникнення 

обставин, що зумовлюють об’єктивну неможливість надання послуг, в т.ч. ті, що визначені у п.6.1., а також 

іншими, зокрема, введенням у регіоні   чи надзвичайного стану, карантину та інше. 

6.3 Сторони узгодили, що не вважають введення загальнонаціонального та/або регіонального карантину у 

зв’язку з COVID-19 (або з інших підстав), введення надзвичайного або воєнного стану форс-мажорною 

обставиною. У випадку введення такого карантину та/або таких станів Виконавець залишає за собою право 

визначення форми надання послуг. Оплата послуг в такий період здійснюється в загальному режимі. 

6.4 Замовник не має претензій до Виконавця щодо особливостей та умов надання Послуг Дитині в умовах 

воєнного стану. З метою максимального забезпечення прав та інтересів дитини, Замовник надає максимально 

повну та детальну інформацію, якої буде потребувати Виконавець. Замовник повністю усвідомлює усю 

сукупність можливих ризиків, які здатні чинити вплив на якість та перебіг освітнього процесу в Закладі освіти, 

роботу Закладу освіти загалом, усю сукупність можливих ризиків, які гіпотетично можуть створювати загрозу 

для життя та здоров’я Дитини, у зв’язку з веденням бойових дій на території України внаслідок агресії росії. 

Замовник виражає свою згоду і Замовник усвідомлює потенційну необхідність вжиття Виконавцем заходів з 

цивільного захисту за участі дитини та надає свою згоду на проведення усіх заходів щодо цивільного захисту 

та оборони, необхідних для збереження життя та здоров’я Дитини та всіх здобувачів освітніх послуг Закладу 

освіти, життя та здоров’я працівників Закладу.  

6.5 Виконавець під час воєнного стану діє в режимі встановленому внутрішніми документами Виконавця, в 

тому числі — внутрішніми наказами та розпорядженнями, які встановлюють особливості дій під час воєнного 

стану та надвичайних ситуацій. 

6.7 Сторони узгодили, що Виконавець має право змінювати режим надання послуг, повідомивши про 

Замовника за день про такі зміни, або без попередження — у випадку невідкладних ситуацій. 

7 Відповідальність Сторін 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору Сторони несуть відповідальність 

передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 

7.2. Спори між Сторонами цього Договору вирішуються відповідно до чинного законодавства України. 

Сторони зобов’язуються докласти всіх зусиль до того, що всі спірні ситуації мають бути вирішені мирно, 

шляхом переговорів між ними, з застосуванням принципів взаємоповаги та толерантності, і лише в крайньому 

випадку – з залученням третіх осіб. 

8 Інші умови 

8.1. Цей Договір містить повне розуміння між Сторонами щодо його предмету та анулює і замінює всі будь- 

які інші угоди (договори) чи розуміння (письмові чи усні), які можуть існувати або існували між Сторонами 

щодо предмету цього Договору. 

8.2. Замовник стверджує, що укладення цього Договору не здійснюється всупереч волі Учня, під насильством 



qu norpo3aMr,r BiAHocHo y.rHs.

8.3. 3a 3foAoto CropiH n npoqeci HaAaHHr rocnyf VvHn y 3lIO, 3auonurrKy Moxyrb HaAaBarr4cb fi inni nocnyfu.
B qrouy Br4naIKy Croponu yxnaAarorb sianoeiaHi AoroBopr,r a6o yroAr,r, B rKr4x Br43Haqarorb yMoBr.{ HaAaHHt
raKrrx nocJryf ra ix napricrr.
8.4. Bi4noniAHo Ao 3axony Ynpaiuu <flpo :axlrcr nepcoHaJlbHr,rx AaHLrx)), 3arraosHzx HaAae 3roAy Bnronanluo na
a6ip ra o6po6xy (nrruovatovn, aJre He o6ruexyrc,rucb, oAepxagHr, crrcreMarr43auirc, Haxo[r{rreHHr, 36epirann-r,
yroqHeHHt (ononnennr, :ruirry), BI{KopI,IcraHHr, sHeoco6,renur, 6-noxynaHHr, 3HI,IuIeHHq rIepcoHanbnrx LaHvIx, a
rarox 6yAr-sxi iH[ri Aii noe'qsaHi r o6po6xorc nepcoHanbHnx .rlaHrrx siAnosiAHo Ao Merrr ix o6po6ru)
nepcoHanlHr4x AaHr4x 3aNroeHr,rxa ra y.{Hr (rr,ricrre [po)KHBaHHfl, nacroprHi .uani, i4enrrzQixaqiffHr,rfi uoruep ra iHuri
nepcoualrni aaui) r Merolo HaAaHHt uocnyr 3a UhM l]oronoporr.r rrporfroM Bcboro nepio4y.UiI Uroro .{oroaopy.
8.5. Y sunaAxax, He nepe46aqeHI4x,UaHI,IM ,{oronopov, Cropouu KepyroTbcs TIITHHI,IM 3aKoHoAaBcTeou Yxpainu.
8.6. Koxna Cropona rapaHrye iHuift QropoHi, uo ao,ro,lie rrgo6xiAuoro AierAaruicrro, a raKox acirua npanaulr i
[oBHoBaxeHHrruu, neo6xi4unnu iAocraruivu ann yt(naaaHHr i st4KoHaHHs ,{oroeopy niAnoeiAHo ao ftofo yMoB.
8.7. 3uinrl i AonosHeHH.fl a uefi ,{oronip Moxyrb 6yrn aueceHi sa asaevHoro 3roAoro Cropin, rrrJr{xoM rry6nir<aqii
Buxosanqelr uonoi peaaxqii ,{oronopy ra rrpr4eaHaHHflM Ao Huoro 3avonHr4xa ruJrf,xoM 3a[oBHeHHrr sianouiaFrol
$opulr na ne6-caftri 3an4osHr,rxa.
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