Типовий договір
про співпрацю між ДЮСШ/СДЮШОР (повна назва спортивної школи/відомча
належність) та ___________________________________ обласною (міською)
організацією фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України
« ____» ________202__ р.

м. _______

Дирекція дитячо-юнацької спортивної школи (повна назва спортивної
школи/відомча належність) (далі - спортивна школа), що діє на підставі Статуту, в
особі директора_____________________________________, з одного боку, і
______________________обласна (міська) організація Фізкультурно-спортивного
товариства «Динамо» України (далі - ___ОО ФСТ «Динамо» України), що діє на
підставі Статуту, в особі першого заступника (заступника) голови
___________________________, з іншого боку, в подальшому разом поіменовані
Сторони, а кожна окремо - Сторона, керуючись відповідальністю за майбутнє
динамівського руху, необхідністю розвитку олімпійських, неолімпійських видів
спорту та популяризації здорового способу життя, а також поділяючи спільні
погляди на цілі та шляхи виховання гармонійно-розвинутого молодого покоління
в країні, прагнучи сприяти одна одній у взаємовигідній співпраці щодо
відродження принципів патріотичного виховання молоді, уклали даний договір
(далі – Договір) про наведене нижче.
1. Мета Договору
1.1. Забезпечення добробуту та підвищення якості життя молоді через
зміцнення їх фізичного здоров'я, а також сприяння спільної діяльності Сторін з
реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту для розвитку
олімпійських, неолімпійських видів спорту, підвищення рівня роботи дитячоюнацької спортивної школи ФСТ «Динамо» України (або назва іншого відомства).
1.2. Поширення ідей динамівського руху серед дітей та підлітків країни,
пропаганди здорового способу життя, залучення широких верств населення до
регулярних занять фізичною культурою та спортом, популяризації олімпійських,
неолімпійських видів спорту в ФСТ «Динамо» України.
1.3. Підвищення ефективності навчально-тренувальної роботи в дитячоюнацькій спортивній школі Товариства (або іншого відомства) з підготовки
спортивного резерву та спортивної майстерності спортсменів Товариства до
всеукраїнських та міжнародних змагань.
1.4. Формування в підростаючого покоління активної життєвої позиції на
основі ідеології української громадянськості та залучення до лав Товариства і занять
спортом якомога більшої кількості дітей та юнацтва.
1.5. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі,
бездоглядності, а також правопорушень серед неповнолітніх, підвищення рівня
фізичної загартованості і зміцнення здоров`я юних членів ФСТ «Динамо» України.
2. Предмет Договору
2.1. ___________________ (повна назва спортивної школи/відомча належність) є
позашкільним навчальним закладом спортивного профілю - закладом фізичної
культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців з (перелік видів
спорту, які культивуються у спортивній школі), що створює необхідні умови для

гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення,
змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок
здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
2.2. ___________________ (повна назва спортивної школи/відомча належність) у
своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Кабінету
Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту України, МОН, інших центральних
органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування і власним Статутом.
2.3. __________________ обласна (міська) організація Фізкультурноспортивного товариства «Динамо» України є громадською неприбутковою
організацією, діяльність якої здійснюється у сфері фізичної культури і спорту
відповідно до чинного законодавства, інших нормативно-правових актів та
власного Статуту.
2.3. Сторони, враховуючи взаємні інтереси, домовилися на підставі даного
Договору організовувати і здійснювати спільні завдання, спрямовані на досягнення
мети, зазначеної в Договорі, реалізація яких може визначатись Сторонами в
окремих додатках (далі – Додатки) за підписами обох Сторін, що визнаються
Сторонами невід’ємними частинами даного Договору.
2.4. Сторони будують відносини на принципах рівності та соціального
партнерства, конструктивного співробітництва, взаємної поваги і спільності
інтересів.
2.5. Взаємодія Сторін у межах Договору регламентується чинним
законодавством України та Статутами Сторін.
2.6. Сторони надають одна одній взаємодопомогу, у тому числі організаційну,
матеріально-технічну, консультаційну, методичну та іншу підтримку, забезпечують
обмін інформацією, яка необхідна для співпраці та партнерства, а також можливість
користування в установленому порядку спортивним інвентарем, спорудами та іншими
об’єктами спортивної інфраструктури під час виконання своїх функцій щодо
забезпечення роботи та розвитку (скорочена назва ДЮСШ/СДЮШОР).
2.7. Даним Договором Сторони підтверджують своє цілковите
взаєморозуміння з питань, порушених у ньому.
3. Організація співпраці та обсяг взаємодій
3.1. Сторони виробляють та координують спільну діяльність, формують та
уточнюють спільні цілі, задачі і безпосередньо предмет спільних зусиль, надаючи
одна одній всебічну підтримку та допомогу.
3.2. Сторони в робочому порядку визначають пріоритетні види спорту, цілі,
зміст спільних заходів, визначають осіб, відповідальних за їх виконання, формують
склад тренерської ради для участі в спортивних та інших заходах, що сприятимуть
досягненню цілей даного Договору. Рішення Сторін можуть письмово
оформлюватися протоколами, листами, запитами за підписами керівних осіб обох
Сторін, скріпленими печатками.
3.3. Сторони активно взаємодіють з громадськими, державними,
законодавчими, адміністративними та іншими органами, установами і
організаціями для реалізації даного Договору.
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4. Правові та майнові взаємовідносини
4.1. Даний Договір не створює цивільно-правових, господарських,
фінансових та/або майнових зобов'язань між Сторонами та не впливає на права і
зобов'язання Сторін перед третіми особами.
4.2. Реалізація умов цього Договору має здійснюватися відповідно до
законодавства України та в межах ресурсів, які доступні Сторонам, а також не може
суперечити інтересам Сторін.
4.3. По кожному окремому питанню Сторони можуть окремими угодами
визначити фінансово-матеріальну участь кожної Сторони.
5. Права та відповідальність Сторін
5.1. У межах даного Договору Сторони мають право надавати одна одній
інформацію, яку вони вважають необхідною для іншої Сторони.
5.2. Сторони зобов’язуються не допускати розповсюдження інформації, яка
може заподіяти шкоди одній із Сторін в її діяльності.
5.3. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
України, обов`язками, що виникають з предмету Договору та іншими
зобов’язаннями, що виникають на підставі невід’ємних Додатків до даного
Договору за підписами обох Сторін.
5.4. Усі суперечки і розбіжності, які виникають за цим Договором або
пов’язані з ним, розв’язуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони
не дійдуть згоди, усі суперечки і розбіжності вирішуються в порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
6. Зобов’язання Сторін
6.1. ______________________________ (скорочена назва ДЮСШ/СДЮШОР):
6.1.1. Здійснює підбір і розстановку кадрів адміністрації, тренерськовикладацького складу, контроль за навчально-тренувальним процесом, виступом
вихованців спортивної школи на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
6.1.2. Проводить пропаганду, використовує інформаційні та методичні
матеріали серед вихованців спортивної школи та інших верст населення щодо
залучення до лавр Товариства нових членів.
6.1.3. Вихованці спортивної школи беруть участь у всіх спортивних заходах
та змаганнях передбачених Календарними планами фізкультурно-оздоровчих і
спортивних заходів (територіальної організації Товариства, ОДА, Мінмолодьспорту
України).

6.1.4. Вихованці спортивної школи приймають участь у спортивних заходах,
всеукраїнських та міжнародних змаганнях використовуючи символіку (емблеми)
Товариства, а також відомчу належність до Фізкультурно-спортивного товариства
«Динамо» України.
6.1.5. Порушує клопотання перед керівництвом територіальної організації
Товариства щодо призову на військову службу до спортивних підрозділів
правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб вихованців
спортивної школи, які мають високі спортивні досягнення і є члена Товариства.
6.1.6. Забезпечує розміщення на офіційному сайті спортивної школи
інформаційні матеріали щодо співпраці між (скорочена назва ДЮСШ/СДЮШОР)
та Товариством.
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6.2. ___________________________(скорочена назва __ОО ФСТ «Динамо» України):
6.2.1. Захищає інтереси (скорочена назва ДЮСШ/СДЮШОР) при формуванні
проектів місцевого (обласного) бюджету та інших центральних органів виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування. (пункт у разі якщо територіальна організація
є засновником ДЮСШ).

6.2.2. Делегує керівництву (скорочена назва ДЮСШ/СДЮШОР) повноваження
щодо організації роботи та діяльності спортивної школи.
6.2.3. Створює необхідні умови на власній матеріально-технічній базі для
проведення (скорочена назва ДЮСШ/СДЮШОР) навчально-тренувального процесу
(перелік видів спорту спортивної школи), шляхом надання в безоплатне або на пільгових
умовах використання спортивних споруд (перелік спортивних споруд, залів, баз тощо,
вказавши термін використання), у відповідності до вимог передбачених постановою
Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2025 (зі змінами та доповненнями)
«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів».
6.2.4. Надає необхідну методичну і практичну допомогу з метою
вдосконалення системи підготовки вихованців спортивної школи, перепідготовки
та підвищення кваліфікації тренерсько-викладацького складу спортивної школи
6.2.5. Виділяє за можливістю додаткові цільові кошти на преміювання
тренерів-викладачів, вихованців спортивної школи, які мають високі спортивні
досягнення.
6.2.6. Порушує клопотання перед відповідними органами виконавчої влади
у сфері фізичної культури і спорту щодо присвоєння вихованцям і тренерам
спортивної школи, які досягли високих спортивних результатів, стипендій,
заохочення, спортивних звань і спортивних розрядів, тощо.
6.2.7. Сприяє у вирішенні питань призову на військову службу до
спортивних підрозділів правоохоронних органів, рятувальних та інших
спеціальних служб вихованців спортивної школи, які мають високі спортивні
досягнення.
6.2.8. Забезпечує розміщення на офіційному сайті територіальної організації
Товариства інформаційні матеріали щодо співпраці між (скорочена назва
ДЮСШ/СДЮШОР) та Товариством.
7. Інші умови Договору
7.1. Даний Договір укладений українською мовою, у двох автентичних
примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для
кожної із Сторін.
7.2. Сторони зобов’язуються при виконанні умов Договору не зводити
співробітництво лише до дотримання вимог, що зазначені в цьому Договорі, а
постійно і всебічно підтримувати ділові контакти і вживати всіх необхідних заходів
для забезпечення ефективності співпраці та партнерства з розвитку динамівського
руху.
8. Термін дії, умови внесення змін та розірвання Договору
8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і
скріплення його печатками Сторін та діє до 31 грудня 202___ року.
8.2. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення дії цього
Договору, або зміну його умов, після закінчення строку чинності протягом одного
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місяця, Договір вважається продовженим на той самий строк на тих самих умовах,
які були передбачені цим Договором.
8.3. Договір може бути розірваний за ініціативою однієї із Сторін, з
письмовим повідомленням іншої Сторони за 40 (сорок) календарних днів до
пропонованої дати розірвання.
8.4. Цей Договір може бути змінений, доповнений у разі прийняття
законодавчих чи нормативно-правових актів, що вимагають зміни характеру
стосунків між Сторонами, а також за погодженням Сторін та оформлюються
Додатком про зміну цього Договору, що є невід’ємною його частиною.
8.5. Припинення дії цього Договору не зупиняє діяльність та умови, які
прийняті Сторонами для їх реалізації в межах умов Договору і мають більш
тривалий термін дії.
Найменування, юридичні адреси та підписи Сторін:
Повна назва ДЮСШ/СДЮШОР

Територіальна організація
Товариства

_______, м. _____ вул. ___________
електрона адреса: _______________
тел. (___) _____________

_______, м. _____ вул. ___________
електрона адреса: _______________
тел. (___) _____________

Директор

Перший заступник, заступник голови

МП
"____"__________ 202__р.

П.І.Б.

МП

П.І.Б.

"____"___________ 202__ р.
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