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Співробітник Буковинського державного медичного університету (БДМУ) професор закладу вищої освіти кафедри педіатрії та дитячих 
інфекційних хвороб, д.мед.н., доц. Білоус Тетяна Михайлівна, призначена відповідно до наказу №246-Адм від 11.06.2021 р. до складу робочої 
групи щодо реалізації грантового проекту ЕАСЕА Erasmus+ CBHE під назвою SAFEMED+ (Simulation in Undergraduate MEDical Education for
Improvement of SAFEty and Quality of Patient Care - Симуляційне навчання з медичної освіти для підвищення безпеки та якості обслуговування 
пацієнтів) № 618812-EPP-1-2020-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP (далі грантовий проект), названий у подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони і БДМУ 
в особі в.о. ректора закладу вищої освіти Андрієць Оксани Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту, названий у подальшому «ЗАМОВНИК», з 
іншої сторони, разом названі «СТОРОНИ», уклали даний договір про наступне:

Терміни, що використовуються у даній цивільно-правовій угоді:
Еразмус+ - це програма Європейського Союзу, що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки молоді і 
спорту.
Грант - грошові або інші засоби, що передаються громадянами та юридичними особами (в тому числі іноземними), а також міжнародними 
організаціями для проведення конкретних наукових досліджень, розробки законопроектів, підготовки кадрів та інших цілей на умовах, 
передбачених грантодавцем. Гранти надаються безкоштовно і без повернення.
Партнерська Угода – угода між донором та виконавцем є обов’язковим і ключовим юридичним документом партнерства щодо правил, 
процедур, механізмів, зобов’язання, ролі і відповідальності запровадження проєктів.
Інструкція з використання гранту – інструкція, що доповнює правила і норми, викладені у Грантовій угоді і додатках до неї для всіх проектів для 
переможців за результатами конкурсу EAC/A03/2016. Вона дає вказівки бенефіціантам з виконання діяльності та використання гранту першого 
покоління проектів з розвитку потенціалу в галузі вищої освіти, фінансованих у рамках Програми Еразмус+. 
Методичні рекомендації для представників закладів вищої освіти та інших партнерів проєктів Програми ЄС Еразмус+: Розвиток потенціалу 
вищої освіти (СВНЕ), щодо особливостей впровадження проєктів в Україні (лютий 2021 р. / version February 2021) - інформація щодо реалізації 
проєктів програми Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти в Україні, роз’яснення статей використання бюджету гранту, підготовлена 
командою проєкту ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні» (НЕО) на основі досвіду виконання проєктів закладами вищої освіти з України, 
Керівництва до Програми ЄС Еразмус+, грантових, партнерських, міжінституційних угод та інших документів Виконавчого агентства з освіти, 
аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) щодо використання коштів гранту та відповідно до національного законодавства України.
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Оплата 

Відшкодування за результати виконання завдань проєкту може отримувати працівник, який
вже працює в закладі або, за рідким виключенням, залучений додатково працівник на 
виконання завдань проєкту, але обов’язково в обох випадках мають трудові відносини з ЗВО 
– Трудова угода, цивільно-правова угода (ЦПХ), або за сумісництвом, що повинно бути (за 
зверненням ЕАСЕА чи інших Агентств) підтверджено відповідними документами. 

Якщо така практика застосовується в організації, то додатково на виконання конкретних
завдань проєкту з працівником може бути укладено: цивільно-правову угоду на виконання
робіт, авторський договір (приклад тут) або кошти як преміювання нараховується та 
оплачується працівникам на основі їх трудової угоди. Важливо у колективному договорі ЗВО 
прописати правила преміювання колективу. 
Документи, що підтверджують відносини з працівником – трудова угода, або інший документ 
з місця роботи, де є копія наказу про зарахування на роботу і підтвердження, що був
задіяний до виконання проєкту (№, назва), копія трудової книги тощо. Незалежно від того, чи
заключали окремий договір з працівником для виконання завдань проєкту, виконавець
повинен обов’язково мати трудові відносини з організацією – партнером проєкту. 



Оплата 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про публічні закупівлі - (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, 
ст.89)
Цей Закон визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і 
послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних
територіальних громад.

3. У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч
гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та 
може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для 
закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи
закупівель замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно
до статті 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1039


Оплата 

5. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

1) товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю", 
або які згідно із законами України потребують спеціальних заходів безпеки;
2) товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється закордонними дипломатичними установами України;
3) фінансові послуги, що надаються у зв’язку з емісією, купівлею, продажем або передачею цінних паперів чи інших фінансових
інструментів.
Для цілей цього Закону термін "фінансові послуги" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо надавачем послуг є резидент. Якщо надавачем послуг є нерезидент, під
фінансовими послугами розуміються послуги, визначені законодавством країни реєстрації такого нерезидента як фінансові та які він
має право надавати згідно із законодавством країни його реєстрації, про що замовнику надається документальне підтвердження;
{Пункт 3 частини п'ятої статті 3 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1530-IX від 03.06.2021}
4) придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі та інше нерухоме майно;
5) послуги міжнародних третейських судів, міжнародних арбітражів для розгляду та вирішення спорів, у яких бере участь замовник;
6) товари, роботи і послуги, що закуповуються на підставі договорів між центральним органом виконавчої влади, відповідальним за 
формування та реалізацію державної політики у сфері національної безпеки, у воєнній сфері, сферах оборони і військового
будівництва, та спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з 
правилами і процедурами, встановленими відповідними спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі;
7) послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності, які фінансуються на конкурсній основі в порядку, 
визначеному статтями 58 і 59 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";
8) трудові договори (контракти);
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Оплата 

5. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

6) товари, роботи і послуги, що закуповуються на підставі договорів між центральним органом виконавчої влади, 
відповідальним за формування та реалізацію державної політики у сфері національної безпеки, у воєнній сфері, 
сферах оборони і військового будівництва, та спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля
таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними
спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі;
7) послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності, які фінансуються на конкурсній основі в порядку, 
визначеному статтями 58 і 59 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";
8) трудові договори (контракти);
9) послуги з виготовлення і розповсюдження аудіовізуальної продукції та реклами для здійснення передвиборної
агітації;
10) товари і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і 
державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком;
11) послуги, необхідні для здійснення управління державним боргом та гарантованим державою боргом, залучення
запозичень під державні гарантії, обслуговування і погашення запозичень, залучених під державні гарантії, 
вчинення правочинів з борговими зобов’язаннями, що виникли за запозиченнями, залученими під державні
гарантії, а також розміщення державних деривативів, здійснення виплат за державними деривативами та/або
вчинення правочинів з державними деривативами;
{Пункт 11 частини п'ятої статті 3 в редакції Законів № 1530-IX від 03.06.2021, № 2386-IX від 09.07.2022}
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Оплата 

5. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

12) товари і послуги, пов’язані з операціями Національного банку України із забезпечення управління
золотовалютними резервами, їх розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, здійснення
валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках;
13) послуги фінансових установ щодо надання кредитів, гарантій, а також послуги, необхідні для підготовки та 
реалізації інвестиційних проектів, проектів державно-приватного партнерства, у тому числі проектів, що
здійснюються на умовах концесії, які надаються міжнародними фінансовими організаціями.
Для цілей цього Закону міжнародними фінансовими організаціями є Міжнародний банк реконструкції та розвитку, 
Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, Міжнародна асоціація
розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Північний інвестиційний
банк, Північна екологічна фінансова корпорація, інші міжнародні фінансові організації, членом яких є Україна.
Для цілей цього Закону термін "фінансова установа" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо надавачем послуг є резидент. Якщо
надавачем послуг є нерезидент, під фінансовою установою розуміється юридична особа, яка має право надавати
фінансові послуги відповідно до законодавства країни його реєстрації, про що замовнику надається документальне
підтвердження;
{Пункт 13 частини п'ятої статті 3 в редакції Закону № 1530-IX від 03.06.2021}
14) послуги, закупівля яких здійснюється банками для надання ними банківських послуг та проведення банківських
операцій відповідно до законів України "Про банки і банківську діяльність" та "Про Національний банк України";
15) послуги, що надаються Національним банком України відповідно до закону;
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Оплата 
5. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

16) бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, паспорти, бланки 
документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланки інших документів, що відповідно
до законодавства України потребують використання спеціальних елементів захисту, виборчі бюлетені з виборів
Президента України та/або народних депутатів України, марки акцизного податку, що виготовляються
підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері організації та контролю за виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності, а 
також товари і послуги, необхідні для їх виготовлення;
17) товари і послуги, необхідні для виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб покладених на нього
функцій та повноважень, визначених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо
виведення неплатоспроможних банків з ринку;
18) послуги за договорами про медичне обслуговування населення, що надаються відповідно до закону;
19) товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються центральним
органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони
здоров’я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. За результатами таких закупівель
центральний орган виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров’я, оприлюднює в електронній системі закупівель звіт з інформацією, порядок подання та 
оприлюднення якого визначається Уповноваженим органом. Закупівля таких товарів і послуг здійснюється згідно з 
правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, 
з урахуванням порядку, переліку таких товарів і послуг та переліку спеціалізованих організацій, що визначені
Кабінетом Міністрів України;
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Оплата 
5. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

20) товари, роботи та послуги, постачання, виконання, надання яких здійснюється постачальником із досвідом
роботи в країнах Європи та/або Азії та/або Північної Америки та/або Південної Америки та/або Близького Сходу не 
менше п’яти років (в тому числі його пов’язаними особами в розумінні Податкового кодексу України), які необхідні
для науково-технічних та/чи інженерних послуг для геологорозвідки (геологічного вивчення, розвідувальних робіт), 
буріння, розробки, видобутку, інтенсифікації (гідророзрив пласта, капітальний ремонт свердловин, колтюбінг) 
свердловин та родовищ вуглеводнів, їх наземної підготовки для транспортування магістральними газопроводами 
та нафтопроводами, та їх переробки;
21) гемопоетичні стовбурові клітини, роботи та послуги, що пов’язані з їх придбанням. За результатами такої
закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без 
використання електронної системи закупівлі;
22) природний газ, закупівля якого здійснюється суб’єктами ринку природного газу, визначеними Законом 
України "Про ринок природного газу", на товарних біржах, діяльність яких регулюється законом, що визначає
правові умови створення та функціонування (діяльності) товарних бірж, та які відповідають вимогам кодексу 
газотранспортної системи;
{Частину п'яту статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1021-IX від 02.12.2020}
23) роботи з будівництва (у тому числі супровідні цим роботам послуги) Великої кільцевої автомобільної дороги 
навколо м. Києва (Київська область).
{Частину п'яту статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1530-IX від 03.06.2021}
Обмеження, зазначені в пунктах 1 та 6 частини п’ятої цієї статті, не застосовуються, якщо закупівлі здійснюються
на підставі норм Закону України "Про оборонні закупівлі".
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