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Краснопільська загальноосвітня школа І -  III ступенів Краснопільської селищної ради, 
Сумської області, у подальшому Замовник, в особі директора Прийми Олени Анатоліївни, 
що діє на підставі Статуту школи, з однієї сторони та Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка, у подальшому Виконавець, в особі ректора професора 
Лянного Юрія Олеговича, що діє на підставі Статуту університету, з іншої сторони, уклали 
цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
11- Замовник приймає на впровадження, а Виконавець передає навчально-методичні 

розробки доцентів кафедри загальної біології та екології.
12 Використання науково-методичних розробок здійснюється Замовником шляхом 

використання їх у освітньому процесі з біології для організації навчальної та 
дослідницької роботи учнів і для покращення навчально-методичної та матеріальної бази 
кабінету біології школи.

2. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
2.1. Даний договір є безоплатним і не має на меті одержання прибутків.
2.2. Всі питання регулювання фінансових стосунків за межами предмета договору 

вирішуються за взаємною домовленістю та згодою Сторін згідно з чинним 
законодавством України.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ
3.1. Замовник зобов’язаний на кінець навчального року направити Виконавцю підписану 

Довідку - акт про впровадження науково-методичної розробки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Договір реалізується на основі принципів взаємної співпраці, взаємодопомоги та 

взаєморозуміння.
4.2. Суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у відповідності з чинним 

законодавством України.
4.3. Договір може бути припинено достроково за згодою Сторін.
4.4. У разі порушення однією із Сторін зобов’язань за цим договором інша Сторона має право 

розірвати договір в односторонньому порядку.

5. ІНШІ УМОВИ
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань з даного договору Виконавець і 

Замовник несуть відповідальність відповідно з чинним законодавством.
5.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили сторони не несуть відповідальність за 

невиконання умов договору.

6. ТЕРМІН ТА УМОВИ ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Договір укладено українською мовою у двох примірниках (один для Замовника, один для 

Виконавця), що мають однакову юридичну силу.
6.2. Термін дії договору -  5 (п’ять) років з дня підписання.
6.3. Зщни договору вносяться зо двосторонньою згодою шляхом підписання двостороннього 

договору.
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7. КООРДИНАЦІЯ СПІЛЬНИХ РОБІТ ЗГІДНО ДОГОВОРУ
7.1. Для оперативного вирішення питань щодо реалізації даного договору призначити 

відповідальних осіб:
Краснопільська загальноосвітня 
школа І -  III ступенів 
Краснопільської селищної ради 
Сумської області

Лебеденко Лідія Василівна, заступник 
директора з навчально-виховної роботи 
Сунцова Наталія Миколаївна, 
вчитель біології вищої категорії 
моб. тел.: 066 43 05 171

Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка Литвиненко Юлія Іванівна, заст. декана

природничо-геогафічного факультету з 
навчальної роботи, к.б.н., доцент каф. 
загальної біології та екології
роб. тел.: 68-59-11
Вакал Анатолій Петрович, к.б.н.,доцент, 
завідувач каф. загальної біології та екології 
роб. тел.: 68-59-11
Міронець Людмила Петрівна, к.пед.н., доцент 
каф. загальної біології та екології 
роб. тел.: 68-59-11 
моб. тел.: 066 468 77 12

8. Ю РИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
8.1. Адреси та розрахункові рахунки Сторін:

ЗАМОВНИК:

Краснопільська загальноосвітня школа 
І -  III ступенів Краснопільської 
селищної ради 
Сумської області
42400, смт Краснопілля, вул. Перемоги, 1 
e-mail: krasnopillyazosh@ukr.net

f |rA. Прийма 
щ

ВИКОНАВЕЦЬ:
Сумський державний 
педагогічний університет 
імені А. С. Макаренка, 
40002, м. Суми, вул. 
тел.: (0542)68-59-02; 

щЙДГїЄСІОГ@88ри
15-17

Відповідальні виконав: 
Литвиненко Ю 
Вакал А.П 
Міронець Л.її.
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