
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

Н А К А З

ІО . ЦЬ. ЛХ)13 м. Київ №  /о /  /

Про внесення змін до наказу 
від 11 листопада 2019 р. № 108

З метою забезпечення належного проведення конкурсного відбору 
підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої 
освіти і педагогічних працівників

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни у стандартну форму договору про надання платних 
послуг з проведення експертизи підручника, затверджену наказом Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 11 листопада 
2019 р. № 108 (зі змінами), шляхом викладення її у новій редакції, що 
додається.

2. Відділу з питань інформаційної політики та комунікацій 
(Котович В. М.) оприлюднити цей наказ на вебсайті Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти».

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
Дубовик О. А.

В. о. директора



Стандартну форму договору 
затверджено наказом Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» від 11 листопада 2019 р. 
№ 108 (зі змінами) у редакції наказу
від 1_0_ 20 і  в  р. № Ш

ДОГОВІР № ____
про надання платних послуг 

з проведення експертизи підручника

м. Київ «___»_________ 20___ р.

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» в особі 
в. о. директора Завалевського Ю. І., що діє на підставі Статуту та наказу Міністерства 
освіти і науки України від 10.07.2019 № 329-к (далі -  Виконавець) з однієї сторони, і
___________________________________________________________________  в особі,
__________________________________________________________ , що діє на підставі
______________________________________________  ________ (далі -  Замовник) з
другої сторони (разом -  Сторони), керуючись Порядком конкурсного відбору 
підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і 
педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 17.07.2019 № 1002, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
12.08.2019 за № 902/33873 (далі -  Порядок), уклали цей Договір про надання платної 
послуги з проведення експертизи електронної версії підручника (далі - Договір) про 
наступне:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець за завданням Замовника зобов’язується провести експертизу 
підручника (далі -  Експертиза), передбачену Порядком, а Замовник зобов’язується 
оплатити Виконавцеві за проведення Експертизи в порядку і розмірах, визначених 
цим Договором.

1.2. Назва електронної версії підручника:
«_______________________________________________________________________________________ ».
1.3. Експертиза включає проведення науково-методичної, психолого- 

педагогічної, дизайнерської та антидискримінаційної експертиз проектів підручника 
та обкладинки за їх електронними версіями, а також аудіосупроводу (для підручників 
з іноземних мов та української мови для класів (груп) з навчанням мовами 
національних меншин).

1.4. До проведення Експертизи Виконавець залучає осіб, визначених 
відповідно до Порядку.

1.5. За результатами проведеної Експертизи Виконавець оприлюднює на 
власному вебсайті (ЬЦр8://іт20.§оу.иа/) витяги відповідних експертних висновків, у 
вигляді знеособлених висновків з кожного виду експертиз, наведених у пункті 1.3. 
цього розділу, з урахуванням умов, визначених пунктом 2.4. Договору.

1.6. Проведення Експертизи здійснюються Виконавцем з дня надходження
коштів на його рахунок від Замовника відповідно до пунктів 2.2., 2.3. розділу 2 
Договору до «____» ________________2 0 ____ р. згідно з наказом Міністерства освіти
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і науки У країни про проведення відповідного конкурсного відбору.

2. Вартість проведення Експертизи та порядок розрахунків

2.1. Вартість проведення Експертизи складає ____________  грн. ____ коп.
( ___________________________________________________________ грн. _____ коп.)
відповідно до затвердженого розрахунку вартості надання послуг з проведення 
експертизи підручника.

2.2. Замовник здійснює оплату за проведення Експертизи після підписання
цього Договору до «___» ________ 2 0 __ р. шляхом перерахування суми вказаної у
пункті 2.1 Договору на рахунок Виконавця, зазначений у розділі 8 Договору.

У разі нездійснення оплати в строк, зазначений в абзаці першому цього пункту 
Договору, Експертиза електронної версії підручника не здійснюється.

2.3. Оплата за проведення Експертизи здійснюється одноразово шляхом 
внесення попередньої оплати в розмірі 100% вартості проведення Експертизи.

2.4. У разі неврахування експертного висновку з підстав, установлених 
Порядком або з підстав незалежних від Виконавця, унаслідок яких неможливо 
сформувати експертний висновок, Виконавець протягом 20 робочих днів повертає 
Замовнику кошти за послуги, зазначені в пункті 1.1. Договору, у розмірі, що складає 
вартість винагороди особам, зазначеним у пункті 1.4. розділу 1 Договору, без 
урахування витрат на здійснення банківських операцій.

2.5. Факт надання послуг з проведення Експертизи підтверджується 
підписанням Акту здачі-приймання наданих послуг уповноваженими представниками 
Сторін протягом 5 робочих днів з дня оприлюднення інформації, зазначеної у 
пункті 1.5 Договору.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Замовник має право отримати послугу з проведення Експертизи в обсязі і у 
строки, встановлені цим Договором.

3.2. Замовник зобов'язаний здійснити оплату за проведення Експертизи у 
розмірах і порядку, передбаченому розділом 2 Договору.

3.3. Виконавець має право отримати за проведення Експертизи оплату у 
розмірах і порядку, передбаченому розділом 2 Договору.

3.4. Виконавець зобов’язаний:
- надати Замовнику послугу з проведення Експертизи в обсязі і у строки, 

встановлені цим Договором;
- залучити до проведення Експертизи осіб, визначених відповідно до Порядку;
- забезпечити нерозповсюдження електронних версій підручників, поданих на 

Експертизу, серед не залучених до Експертизи осіб;
- оприлюднити на власному вебсайті (ЬПр§://іт20.§оу.иа/) витяги відповідних 

експертних висновків з кожного виду експертиз, наведених у пункті 1.3. цього розділу, 
з урахуванням умов, визначених пунктом 2.4. Договору.

4. Відповідальність Сторін

4.1. У випадку порушення Сторонами зобов'язань за цим Договором Сторони 
несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим 
Договором, якщо воно сталося не з їх вини.
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4.3. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням 
Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір у натурі, якщо інше прямо 
не передбачено чинним в Україні законодавством.

5. Вирішення спорів

5.1. Усі спори, що пов'язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів 
між Сторонами.

5.2. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в 
судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6. Термін дії Договору
6.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до

«____» ________  20____ року, але в будь-якому випадку до повного виконання
Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

6.2. Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін або за рішенням
суду.

7. Інші умови
7.1. Цей Договір є договором приєднання (відповідно до статті 634 Цивільного 

кодексу України) і укладений шляхом приєднання Замовника до всіх його умов в 
цілому. Приєднання до Договору здійснюється шляхом його підписання у двох 
оригінальних примірниках кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному 
для кожної із Сторін.

7.2. Жодна із Сторін не має права передати свої права за цим Договором третій 
стороні без письмової згоди іншої Сторони.

7.3. Виконавець не має право змінювати умови Договору в односторонньому 
порядку, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту.

У разі продовження за рішенням МОН строку проведення Експертизи 
відповідно до Порядку Виконавець не пізніше наступного робочого дня письмово 
інформує Замовника про продовження строку проведення Експертизи та розміщує 
відповідне повідомлення на власному вебсайті (Н Ц р8: //і т  /. о. д о у . п а/). Настання цього 
факту не потребує змін до Договору.

Умови Договору, які містяться у преамбулі та розділі 8, можуть бути змінені за 
взаємною згодою Сторін з обов'язковим укладанням додаткової угоди.

8. Реквізити Сторін
ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

Державна наукова установа 
Інститут модернізації змісту освіти 
03035 м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 36 
Р/р 31257247390630 в ДКСУ у м. Києва,
МФО 820172, ЄДРПОУ 39736985 
Тел./факс (044) 248-25-13, (044) 245-41-92 
Адреса електронної пошти: іпїо@іш20.§оу.иа

В. о. директора
Ю. І. Завалевський

З


