
м. Київ

ДОГОВІР 
про співпрацю №

Y v * ~ ^ .. 2021 р.

Міністерство молоді та спорту України (далі -  Мінмолодьспорт) в
особі Міністра ГУТЦАЙТА Вадима Марковича, який діє на підставі 
Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 р. № 220 з однієї 
сторони,

та "Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України в особі 
першого заступника голови КОРЖА Віктора Петровича, який діє на підставі 
Статуту Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо", зареєстрованого 
Міністерством юстиції України від ЗО листопада 1990 року № 15 зі змінами і 
доповненнями, прийнятими Всеукраїнською Конференцією 11 листопада 2016 
року постанова № 8, (далі -  Товариство)

в подальшому разом поіменовані "Сторони", а кожна окремо - 
"Сторона", уклали цей Договір про наступне.

І. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Головною метою Договору є співробітництво між Сторонами щодо 
проведення спільних заходів з метою задоволення потреб у сфері фізичної 
культури і спорту, підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного 
розвитку населення, зайнятого у виробничій і соціально-побутовій сферах, 
організація роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до Законів 
України "Про фізичну культуру і спорт" та "Про громадські об’єднання", 
Указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів 
Міністерства молоді та спорту України.

1.2. Мінмолодьспорт є центральним органом виконавчої влади, який 
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері фізичної 
культури і спорту на всій території України, здійснює керівництво у цій сфері.

1.3. Товариство є всеукраїнською громадською неприбутковою 
організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, що об'єднує 
працівників і військовослужбовців правоохоронних органів, спеціальних та 
рятувальних служб, студентів та курсантів відповідних вищих навчальних 
закладів, працівників, службовців підприємств і організацій Товариства, а 
також членів їх сімей, інших громадян, які прагнуть займатися фізичною 
культурою та спортом та сприяти їх розвиткові в Україні.

1.4. Договір визначає повноваження, які Мінмолодьспорт надає 
Товариству щодо подальшого розвитку фізичної культури і спорту; організації 
і проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Товариства,
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включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України на 2021 рік.

1.5. Мінмолодьспорт і Товариство згідно з Договором беруть на себе 
зобов’язання щодо виконання його умов, будують між собою відносини на 
принципах конструктивного співробітництва, взаємної поваги і 
відповідальності за виконання взятих зобов’язань.

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

1. Мінмолодьспорт має право:
1.1. У разі потреби залучати Товариство до участі в розробці проектів 

законодавчих та нормативно-правових актів, концепцій, програм, виконання 
рішень щодо подальшого розвитку сфери фізичної культури і спорту.

1.2. Визначати стратегічні напрямки розвитку сфери фізичної культури 
і спорту та залучати представників Товариства до участі в прогнозуванні 
перспективних проектів, вирішення проблемних питань, розробки та 
здійснення практичних заходів тощо.

1.3. У разі потреби залучати, на підставі пропозицій Товариства, 
Державний науково-дослідний інститут з фізичної культури і спорту до 
розробки тем наукових досліджень, програм з розвитку масового спорту, 
фізкультурно-оздоровчої роботи серед різних верств населення та спорту 
вищих досягнень.

1.4. За участі Товариства узагальнювати та розповсюджувати 
передовий вітчизняний і міжнародний досвід залучення населення до занять 
фізичною культурою і спортом, підтримує впровадження інноваційних форм 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи на підприємствах та в 
організаціях усіх форм власності.

1.5. Розглядати питання щодо нагородження представників Товариства 
відомчими відзнаками, присвоєння спортивних звань з урахуванням 
пропозицій Товариства.

1.6. Забезпечувати включення спортивних заходів Товариства до 
Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
України на відповідний рік.

2. Права та обов’язки Товариства:
2.1. Забезпечує, відповідно до статутних завдань, реалізацію заходів 

державних програм, нормативно-правових актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства щодо розвитку сфери 
фізичної культури і спорту.

2.2. Організовує роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл по 
підготовці спортивного резерву з видів спорту для збірних команд України.

2.3. Сприяє утворенню спортивних шкіл, спортивних клубів і 
спортивних секцій у територіальних організаціях та колективах фізичної
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культури Товариства.
2.4. Бере участь у роботі з підготовки проектів нормативно-правових 

актів, концепцій, програм щодо подальшого розвитку фізичної культури і 
спорту.

2.5. Надає Міністерству пропозиції щодо тематики наукових досліджень 
у сфері фізичної культури і спорту.

2.6. Забезпечує участь у підготовці спортивних резервів і підвищенні 
майстерності спортсменів, у створенні збірних команд Товариства, проводить 
навчально-тренувальні збори для провідних і перспективних спортсменів 
Товариства та інші фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи.

2.7. Щопівроку до ЗО червня та ЗО грудня поточного року інформує 
Міністерство про перспективи та поточні результати роботи Товариства.

2.8. Спільно з Міністерством вживає заходів для збереження 
інфраструктури та розвитку видів спорту, їх матеріально-технічної бази 
відповідно до міжнародних вимог, організації роботи по проведенню 
будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних баз 
олімпійської підготовки, придбання спортивного обладнання і технічного 
устаткування для них.

2.9. Вивчає, розповсюджує та впроваджує передовий вітчизняний та 
міжнародний досвід щодо залучення населення до занять фізичною культурою 
і спортом, впроваджує інноваційні форми фізкультурно-оздоровчої та 
фізкультурно-спортивної роботи на підприємствах та в організаціях усіх форм 
власності.

2.10 Подає до Міністерства відповідно до наказів звіт про роботу, 
проведену Товариством за формами 2-ФК, 5-ФК.

2.11. Забезпечує підвищення кваліфікації представників Товариства.
2.12. Забезпечує щорічне проведення всеукраїнських і інших 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів та позашкільної роботи серед 
дітей, учнів ДЮСШ, СДЮСШОР, працівників і військовослужбовців 
правоохоронних органів та рятувальних служб, членів Товариства, включених 
до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів України на відповідний рік.

2.13. Організовує співпрацю територіальних організацій Товариства з 
структурними підрозділами обласних державних адміністрацій сфери 
фізичної культури і спорту, федераціями (асоціаціями, спілками, 
об'єднаннями тощо) з видів спорту.

2.14. Залучає населення до занять фізичною культурою і спортом та 
пропагує здоровий спосіб життя.

2.15. Сприяє підготовці та участі спортсменів національних збірних 
команд членів Товариства в офіційних спортивних заходах.

2.16. Протидіє застосуванню спортсменами-членами Товариства 
заборонених допінгових та інших засобів з метою забезпечення рівних і 
справедливих умов спортивної боротьби, захисту честі, гідності і здоров'я 
спортсменів.
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2.17. Сприяє налагодженню співпраці територіальних осередків 
Товариства з місцевими органами виконавчої влади та територіальними 
громадами з питань фізичної культури і спорту.

2.18. Організовує роботу спільно з місцевими осередками Товариства 
щодо розвитку фізичної культури та спорту на рівні об’єднаних 
територіальних громад:

2.18.1. Місцеві осередки Товариства розробляють та затверджують 
плани заходів на поточний рік з фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
діяльності на рівні об’єднаних територіальних громад (далі -  План заходів) за 
погодженням Товариства;

2.18.2. План заходів має включати в себе такі ключові питання:
- проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на рівні 

об’єднаних територіальних громад;
- облаштування місць для безоплатних занять та зміцнення матеріально-

технічної бази для забезпечення руховою активністю населення
територіальної громади;

- організація та проведення конкурсів, показових виступів, фестивалів, 
спортивних свят тощо на рівні територіальної громади;

- співпраця з центрами фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх";
- здійснення інформаційно-пропагандистської діяльності з питань 

фізичної культури і спорту та здорового способу життя на рівні об’єднаних 
територіальних громад;

- організація, участь та проведення тренінгів, семінарів, нарад тощо з 
питань організації фізичної культури і спорту на рівні об’єднаних 
територіальних громад.

залучення позабюджетних коштів (спонсорів, меценатів тощо) з метою 
розвитку фізичної культури та спорту на рівні об’єднаних територіальних 
громад.

2.18.3. Щопівроку до ЗО червня та ЗО грудня поточного року подає 
Мінмолодьспорту зведену інформацію щодо виконання Плану заходів.

Ш. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.L Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання своїх зобов’язань по цьому Договору відповідно до чинного 
законодавства України.

3.2. Спірні питання щодо виконання зобов’язань за цим Договором 
вирішується шляхом переговорів і консультацій за взаємною згодою. У 
випадку недосягнення згоди щодо вирішення спірних питань, розгляд спору 
передається до судових органів.
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IV. ТЕРМІН ДІЇ, УМОВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання 
Сторонами і діє до 31 грудня 2021 року.

4.2. Положення цього договору можуть бути змінені у разі прийняття 
нормативно-правових актів, що вимагають зміни характеру відносин між 
Сторонами, а також за взаємною згодою Сторін.

4.3. Договір припиняє свою дію у разі закінчення його терміну або за 
домовленістю Сторін. Договір може бути розірвано за рішенням суду.

4.4. Міністерство може розірвати Договір в односторонньому порядку 
у разі невиконання, або неналежного виконання обов'язків Товариством, 
передбачених цим Договором.

4.5. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Міністерство молоді та спорту 
України

«Фізкультурно-спортивне 
товариство "Динамо” України»

01601, м. Київ, 
вул. Еспланадна, 42

01021, м. Київ, 
вул. Інститутська, 29

к Г олови

П. Корж


