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ДОГОВІР № 12/14/1-21 НРпр 
 

на виконання наукового дослідження / науково-технічної  

(експериментальної) розробки 

 

«УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 
                        тема наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки 

постанова Президії НАПН України від 01 лютого 2021р. № 1-2/2-12 

відповідно до (далі наводиться одна з підстав: назва державної цільової програми, 

рішення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, тощо, 

дата і номер; постанова Президії НАПН України, дата, номер). 

 

м. Київ          « 01 » лютого 2021 р. 

 

Національна академія педагогічних наук України в особі президента Кременя 

Василя Григоровича, який діє на підставі Статуту, (далі – Замовник) і Білоцерківський 

інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України в особі директора Сидоренко Вікторії Вікторівни, який діє на підставі 

Положення про Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти – 

відокремлений структурний підрозділ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та 

Положення про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових 

досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії 

педагогічних наук України, (далі – Виконавець) уклали договір про таке. 

 

1. Предмет договору 

 

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання у 2021році  

наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки: 

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної  освіти в умовах сталого розвитку».                                

1.2. Наукові, технічні, соціальні та інші вимоги до роботи, що виконується в 

межах наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки і є 

предметом договору, визначаються Технічним завданням, яке становить невід’ємну 

частину цього договору (додаток 5). 

 

2. Вартість наукового дослідження і порядок розрахунків 

 

 2.1. Для виконання наукового дослідження/ науково-технічної 

(експериментальної) розробки згідно з цим договором Замовник перераховує 

Виконавцю у відповідному році кошти, що передбачаються протоколом узгодження 

вартості наукового дослідження/науково-технічної (експериментальної) розробки 

(додаток 8) і плановою калькуляцією кошторисної вартості наукового дослідження / 

науково-технічної (експериментальної) розробки (додаток 7). 

 2.2. Обсяги фінансування на наступні роки визначаються відповідно до 
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затверджених НАПН України видатків згідно із законами України про Державний 

бюджет України на відповідні роки.  

Планова калькуляція кошторисної вартості наукового дослідження/ науково-

технічної (експериментальної) розробки з розрахунками витрат за статтями (додаток 7) 

і протокол узгодження вартості наукового дослідження/ науково-технічної 

(експериментальної) розробки (додаток 8) складаються та підписуються Виконавцем і 

Замовником щорічно на відповідний рік виконання наукового дослідження/ науково- 

технічної (експериментальної) розробки. 

2.3. Кошти Виконавцю перераховуються Замовником у встановленому 

порядку, в межах фактично отриманого фінансування. 

2.4. Кошти, виділені на виконання наукового дослідження / науково-технічної 

(експериментальної) розробки з державного бюджету, є цільовими асигнуваннями і 

не можуть бути використані Виконавцем з будь-якою іншою метою. 

2.5. Джерело фінансування – загальний фонд Державного бюджету, код 

програмної класифікації. 

 

3. Порядок здачі і приймання робіт 

 

3.1. По завершенню кожного етапу Виконавець подає Замовнику анотований 

звіт про виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) 

розробки. 

3.2. За результатами наукового дослідження/науково-технічної 

(експериментальної)   розробки   в   цілому   до   15 січня  2022 року   Виконавець  

подає Замовнику акт здачі-приймання наукової роботи з додатками до нього: 

3.2.1. Заключний науковий звіт про виконання наукового дослідження / 

науково- технічної (експериментальної) розробки (2 авт. арк.). 

3.2.2.Заключний анотований звіт про виконання наукового дослідження/ 

науково- технічної (експериментальної) розробки (додаток 10). 

3.2.3.Кошторис фактичних витрат із розрахунками за статтями (додаток 11А). 

 

4. Питання охорони прав інтелектуальної власності 

 

4.1. Виконавець набуває майнових прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності (далі – ОІВ), що створюються під час виконання цього дослідження / науково-

технічної (експериментальної) розробки на підставі законодавства України та договору 

з науковим працівником (автором) ОІВ. Перелік об’єктів права інтелектуальної 

власності визначається в додатку до договору між установою і виконавцем наукового 

дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки. 

4.2. При наданні ліцензій на використання ОІB, випуску продукції з 

використанням ОІВ Виконавець зобов'язаний виплачувати творцям винагороду за 

використання об’єктів інтелектуальної власності згідно із законами України, 

колективними угодами та договором з науковим працівником (автором) у розмірі не 

менше тридцяти відсотків доходу, одержаного від використання ОІВ, та в термін до 

одного місяця з дня одержання доходу. 

4.3. Витрати, пов’язані з отриманням охоронних майнових прав на ОІВ, 

підтримкою їх у силі, а також з проведенням патентних досліджень здійснюються 

Виконавцем за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України та 
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інших надходжень. 

4.4. Надання права використання ОІВ, що створюються під час виконання 

угоди третім особам здійснюється Виконавцем винятково на підставі ліцензійного 

договору відповідно до вимог ст.ст. 1108-1110 Цивільного кодексу України. 

 

5. Відповідальність сторін 

 

5.1.  Виконавець несе відповідальність за цільове використання бюджетних 

коштів та фактичні витрати відповідно до бухгалтерського обліку та згідно з чинним 

законодавством. 

5.2.  Якщо Виконавцем не надано звіту про використання коштів до 10 січня 

наступного за звітним року, він зобов’язаний повернути раніше сплачені бюджетні 

кошти Замовнику протягом трьох банківських днів. 

5.3.  Замовник і Виконавець частково або повністю звільняються від 

виконання своїх обов’язків за умов виникнення форс-мажорних обставин, 

передбачити які неможливо на час підписання договору, а саме: військові дії, 

стихійні лиха, громадські заворушення, рішення вищих органів держави про 

секвестрування державного бюджету  та внесення інших змін до нього, які 

унеможливлюють подальше виконання договору та про які сторони договору 

повідомляють одне одного протягом 15 діб. 

5.4.  Замовник має право перевіряти фактичні витрати, а також використання 

наданих коштів за первинними документами бухгалтерського обліку Виконавця. 

5.5.  Замовник не відповідає перед Виконавцем за несвоєчасне виконання 

грошових зобов’язань у разі затримки фінансування з Державного бюджету України. 

5.6.  Інші умови   
 

 

 

6. Інші питання. Юридичні адреси сторін 
 

6.1.  Зміни в цей договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що 

оформлюються додатковою угодою до цього договору. 

6.2.  Цей Договір складено у двох примірниках, кожний з яких має однакову 

юридичну силу. 

6.3.  Договір набирає чинності з «01» лютого 2021р.  і діє до « 31» грудня 

2021р. 

6.4.  Юридичні адреси і банківські реквізити: 

 
 Замовник: 04053, м.Київ-53, вул.Січових Стрільців, 52-а, Національна академія педагогічних 

наук України, тел/факс 226-31-80, телефон 489-11-92; e-mail: info@naps.gov.ua    
 

  Виконавець: 09108, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4, Білоцерківський 

інститут неперервної професійної освіти, тел./факс (04563) 7-16-07; e -mail:  dipodist@ukr.net; 

р/р UA 088201720343160001000040507, р/р UA 248201720343151001200040507  відкритих в 

Білоцерківському УДКСУ Київської області; МФО 820172; код ЄДРПОУ  35946459  
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