Кількість осіб, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у 2020
році:
- аспірантура всього – 1; з них за очною формою навчання – 1; заочною – 0.
- докторантура очно – 0.
1.2. Державний замовник за рахунок коштів загального фонду Державного
бюджету здійснює фінансування Виконавця державного замовлення на підготовку
ним наукових кадрів у встановленому законодавством порядку за КПКВК 6591060
«Наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу»
згідно з протоколом погодження про договірну вартість робіт на підготовку
наукових кадрів через аспірантуру (докторантуру)
938 777 (дев'ятсот тридцять вісім тисяч сімсот сімдесят сім) грн.,
в тому числі:
на підготовку аспірантів за очною (денною, вечірньою) формою навчання 938 777
(дев'ятсот тридцять вісім тисяч сімсот сімдесят сім) грн.,
на підготовку аспірантів за заочною формою навчання 0 грн.,
на підготовку докторантів 0 грн.
1.3. Зміни до обсягу державного замовлення з прийому та випуску наукових
кадрів у розрізі напрямів підготовки, галузей науки (знань), спеціальностей і форм
навчання вносять шляхом укладання угоди про внесення змін 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 наукових кадрів;
– контроль за якістю підготовки наукових кадрів;
– надання методичної допомоги в підготовці аспірантів (докторантів).
2.2. Державний замовник має право отримувати 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;
– пропозиції щодо внесення змін до обсягу державного замовлення.
Крім того, Державний замовник має право:
– здійснювати контроль за виконанням державного замовлення
Виконавцем державного замовлення та ефективністю використання ним
бюджетних коштів;
– приймати рішення про дострокове розірвання цього Контракту у разі, якщо
Виконавця державного замовлення у встановленому порядку:
1) ліквідовано;
2) позбавлено ліцензії на провадження відповідної освітньої діяльності;
3) визнано таким, чия якість підготовки наукових кадрів 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 порушенням 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 з прийому та випуску
наукових кадрів відповідно до пункту 1.1 цього Контракту.
– надання освітніх послуг на рівні не нижчому від державних стандартів
освіти;
– проведення підготовки наукових кадрів у відповідності з сучасними
вимогами та не допущення відрахування аспірантів (докторантів) без
поважних причин;
– укладання договору для врегулювання відносин з аспірантами
(докторантами), які зараховані на навчання за державним замовленням,
відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
23.03.2016 р. № 261;
– сприяння працевлаштуванню випускників;
– здійснення навчального процесу шляхом застосування цілісної системи
науково-методичного забезпечення підготовки наукових кадрів;
– створення умов для захисту аспірантами дисертацій у визначені
терміни;
– неухильне дотримання режиму ефективного та раціонального
використання коштів відповідно до їх цільового призначення;
– подання Державному замовнику у повному обсязі та у встановлені
строки:
1) пропозицій щодо обсягу та структури показників прийому і випуску
наукових кадрів з урахуванням потреб ринку праці на відповідний період;
2) пропозицій до бюджетного запиту на відповідний рік щодо необхідних
обсягів видатків на підготовку наукових за встановленою Державним
замовником формою;
3) звітів з фінансово-господарської діяльності за відповідний період, щодо
виконання державного замовлення з прийому та випуску наукових, кадрів,
іншу, визначену Державним замовником інформацію. Виконавець державного
замовлення звітує перед Державним замовником про стан підготовки наукових
кадрів один раз на рік у першій декаді грудня. У звіті необхідно навести дані
про виконання плану набору аспірантів, якість роботи наукових керівників,
виконання планів аспірантської підготовки, в тому числі своєчасну підготовку
та захист дисертаційних робіт, стан підготовки та захисту дисертаційних робіт
аспірантами, які закінчили навчання в попередні роки, створення умов для

продуктивної роботи аспірантів, працевлаштування аспірантів, які закінчили
навчання, а також пропозиції щодо поліпшення підготовки наукових кадрів.
3.2. Права Виконавця державного замовлення:
Виконавець державного замовлення має право вносити Державному
замовнику як головному розпоряднику коштів державного бюджету
пропозиції щодо корегування показників державного замовлення з прийому та
випуску наукових кадрів протягом строку дії цього Контракту.
4. Термін дії Контракту
Контракт на підготовку наукових кадрів через аспірантуру (докторантуру)
діє упродовж року з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
5. Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань
За невиконання зобов’язань за цим Контрактом сторони несуть
відповідальність згідно з законодавством та цим Контрактом.
6. Припинення дії Контракту
6.1. Дія Контракту припиняється:
– за взаємною 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, повинно бути зазначено наукову
установу, що забезпечить завершення підготовки осіб, які навчались за
державним замовленням у ліквідованій 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. Юридичні адреси сторін
8.1. Юридичні адреси і банківські реквізити сторін
Державний замовник: 01010, м. Київ-10, вул. Михайла ОмеляновичаПавленка, 9, Національна академія аграрних наук України, тел./факс (044) 28057-05.

