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договiр
про спiвпрацю
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державна служба молодi та спорту Укра.і.ни (далi - держмоjіодьспорт) в
особi  Голови  комiсi.і. з проведення реорганiзацi.і. Глущенка Сергiя  Вiкторовича
який дiс на пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 20 березня
2013  №  167-р  "Про  утворення  комiсi.і.  з  проведення  реорганiзацi.і.  державно.і.
служби молодi та спорту", та  Федерацiя плавання Укра.і.ни (далi - Спортивна
федеращiя),  в  особi  Президента Федерацi.і. дьомiна Олега Олексiйовича,  який
дi€  на  пiдставi  Статуту,  заре€строваного  Мiнiстерством  юстицi.і.  Укра.і.1іи  23
лютого  1998  року  за №  984,  разом  iменованi  «Сторони»,  а  кожна  окремо  -
«Сторона»,  спiльно  дiючи  вiдIіовiдно  до  положень  ст.20  Закону  Укра.і.ни
«Про   фiзичну   культуру   i   спорт»,   уклали   мiж   собою   цей   договiр   про
наступне.

1. Основнi положення

Укладаючи договiр про спiвпрацю Сторони виходять з того, що:
-  Федерацiя  плавання  Укра.і.ни  (далi  -  Спортивна  федерацiя)  с  членом

«FINА»,  «LЕN»,  та  мас  вiдповiднi  мiжнароднi  зобов'язання  в  рамках  тако.і.
участi, якi становитимуть прiоритет при виконаннi договору;

-    держмолодьспорт    €    центральним    органом    виконавчо.і.    влади,
дiяльнiсть   якого   спрямовусться    i    координусться   Кабiнетом    Мiнiстрiв
Укра.і.ни  через  Мiнiстра  освiти  i  науки,  молодi  та  спорту  Укра.і.ни  (далi  -
Мiнiстр) та який входить до системи  органiв виконавчо.і. влади  i  забезпечус
реалiзацiю державно.і. полiтики у сферi фiзично.і. культури та спорту .

-  Спортивна  федерацiя  €  громадською  неприбутковою  органiзацi€ю,
дiяльнiсть   яко.і.  здiйснюсться   вiдіювiдно   до   Конституцi.і.  Укра.і.ни,   iнших
нормативно-правових  актiв,  статутних  і`а  регламен'1`них  вимог  вiдіювiдних
мiжнародних  спортивних  органiзацiй,  свого  Статуту  та  цього  договору.
спрямована на виконання функцiй, що мають соцiальне значення;

-  вiдповiдно  до  наказу  державно.і. служби  молодi  та спорту  Укра.і.ни  вiд
29.12.2012 №5262. "Про надання статусу нацiонально.і. спортивним федерацiям"
Федерацi.і. пjlавання Укра.і.ни надано статус нацiонально.і.;

-   рiшення   держмолодьспорту,   виданi   в   межах   .Гі.   повноважень,   €
Обов'язковими    для    виконання    Спортивною    федерацi€ю    зi    статусом
" нацiонально.і" спортивно.і. федерацi.і.;

- делегованi держмолодьспортом повноваження  i  права не пiдлягають
передачi Спортивною федерацiсю третiм стоЬонам.

-    питання,    неврегульованi    цим   договором,    будуть   регулюватися
безпосередньо чинним законодавством,  i Сторони не позбавлснi  права при



виконаннi договору посилатися на положення законодавства як на і1ідставу
дiй за цим договором;

2. Визначення  деяких понять.

Укладаючи  даний  договiр  Сторони  керуються:  Конституцiсю  Укра.і.і1и;
Законом  Укра.і.ни  «Про  фiзичну  культуру  i  спорт»;  Цивiлшим  кодексом
Укра.і.ни;  iншими  обов'язковими  законодавчими та  нормативно-правовими
актами.

зJ         LY1,L\J1\,1LJ,`^.,LL.L_-___   _               ,

даного  договору  наступнi  термiни  (слова  i  вирази),  що  використовуються  у
текстi договору мають таке значення, якщо iнше прямо не обумовjіено даним
договором або прямо не випливас з його контексту:

«FINА» (Мiжнародна федерацiя Плавання) -всесвiтньо вiдома спортивна
органiзацiя,    що    управля€    плаванням,    стрибками    в    воду,    синхро[1ним
плаванням.  водним поло i плаванням на вiдкритiй водi. iз юридичною адресою:
Авеню de L`Аvапt роstе, 4, Лозанна СН 1005, Швейцарiя;

«LЕN»  (Свропейська  Федерацiя  з  П]іавання)  -  Свропейська  спортивна
органiзація,щоуправля€плаванням,стрибкамиуводу,синхроннимп]іаванням,
водним поло i плаванням на вiдкритiq водi, iз офiцiйним розташуванням в 32
Gгапd Ruе, Женева, СН 3204, Швейцарія;

«МОК» (Мiжнародний Олiмпiйський Комiтет) - Верховпi Повноваження
Олiмпiйського  Руху,  iз  офiцiйним розташуванням  в  Chateau  de  Vidу.  Лозанна
СН 1007, Швейцарiя;

«Вид   спорту»   -   плавання,   а   в   розумiннi   мiжнародних   зобов'язань
Спортивно.і.федерацi.і.-дисциплiнаплава11ня.

Iншi    термiни    використовуються    у    вiдповiдноfтi    до    тjlумачення,
наведеного у ст.1  Закону Укра.і.ни «11ро фiзичну культуру і спорт».

3. Предмет договору.

3.1.   Укладаючи   договiр   Сторони   виходять   з   того,   що   договiр
спрямований  врегулювати  вза€мовiдносини  Сторiн  у  зв'язку  з  вик.онанням
Федерацiсю  плавання Укра.і.ни  повноважень  нацiонально.і.  федераці.і. з  виду
спорту   «Плавання»   щодо   питань:   забезпечення   розвитку   виду   спорту,
представленнявидуспорTувiдповiднихмiжнароднихспортивнихфедераціях.
здiйснення  у  визначеному  порядку    органiзацi.і.    та    проведення  офiцiйних
мiжнародних     с1іортивних  змагань  на  територі.і.  Укра.і.ни  та  всеуіtра.і.нських
спортивних змагань.

метою правильного тлумаче1шя та. належного  виконання  Сторонами\      ____    _',',,`..'г^,г,\D\/t,\'т`т`гq    v



3.2.   Безпосередньо   предметом   договору   с`   спiвробiтництво   мiж
держмолодьспортом i Спортивною федерацi€ю з питань:

-    забезпечення розвитку виду спорту,
-     представлсння   виду   спорту  у   вiдповiдних   мiжнародних   спортивних

федерацiях'
-    здiйснення у визначеному порядку  органiзацi.і.  та  проведення офiцiйних

мiжнародних  спортивних змагань на територi.і. Укра.і.ни та всеукра.і.нських
спортивних змагань,

-    iнформування     держмолодьспорту     про     рейтинг     спортсменiв     за
пiдсумками  змагань,

-    участi в управлiннi та дiяльностi нацiОнально.і. збiрно.і. команди Укра.і.ни з
виду спорту,

-     iНШО.і. дiЯЛЬНОСТi, ОбУМОвлеНО.l. ЦИМ дОГОВОРОМ,
-    зобов'язання Сторiн, що випjlивають безпосередньо з предмета договору,
-    iншi  питання,  що  потребують  регулювання,  та  якi  Сторони  виявили

бажання включити в договiр або чиннi доповнення до нього.

3.3.  Сторони  визнають  i  погоджуються  з  тим,  що  вимоги  Спортивно.і.
федерацi.і.  щодо  виконання  мiжнародних  зобов.язань  та  Статутних  положень
мiжнародних спортивних органiзацiй, в тому числi тi, якi регламснтують умови
участi спортсменiв у мiжнародних  змаганнях, с обов'язковими для спортсменiв
та тренерiв збiрних команд Укра.і.ни.

3.4.  Сторони  розумiють  i  безумовно  визнають,  що  всi  вiдносипи,  що
виникли  мiж  ними  в рамках  цього договору,  будуються  на  вза€морозумiннi,
повазi, засадах рiвностi сторiн i чесних партнерських вза€мин.

3.5.  Сторони  визнають,  що  при укладаннi договору  вiн  повііiстю  в ycix
аспектах задовольняс принципам спiвпрацi, передбаченим ним.

3.6.  до  механiзмiв  реаjliзацi.і. спiвробiтництва Сторони  вiднося'і`ь  будь-
якi  дi.і.  Сторiн,   здiйсненi   в  рамках   чинного   законодавства,   направленi   на
досягнення  мети  договору,  в  тому  числi    залучення  благодiйно.і.  допомоги,
участь   iнвесторiв,   проведення   спортивних,   благодiйних,   IIредставницьких,
iнформацiйних,    просвiтительських    заходiв,    укладення    додаткових    угод,
договорiв з третiми сторонами щодо забезпечення викоі1ання положень цього
договору тощо.

4. Зобов'язання сторiн.

4.1. держмолодьспорт:

4.1.1.    На   пiдставi    цього    договору   делегу€    Спортивнjй    фсдсрацi.і.
повноваження  щодо  розвитку  плавання,  право  представляти  вид  спорту  у



вiдповiднiй    мiжнароднiй    федерацi.і.    та    на    мiжнародних    спортивних
змаганнях  та  виключне  право  на  органiзацiю  та  провсденпя  офiцiйних
мiжнародних   змагань   на   територi.і.   Укра.і.ни,   всеукра.і.нських   спортивних
змагань.

4.1.2.    Проводить    консультацi.і.    зi    Спортивною    федерацi€ю    щодо
мiжнародних  контрактiв  i  договорiв,  якi  укладаються  вiд  iменi  Укра.і.ни,
стосовно виду спорту «Плавання».

4.1.3 . На пiдставi пропозицiй Спортивно.і. федерацi.і.:
•   погоджус програму  розвитку виду спорту "плавання";
•   погоджус       щорiчний       календарний       план       всеукра.і.нських

фiзкультурно-оздоровчих та спортивних заходiв;
•    погоджус вимоги до €дино.і. спортивно.і. ктIасифiкацi.і. Укра.і.ни;
•    погоджу€ положення про провсдення спортивних заходiв:
•     погоджу€ всеукра.і.нськi правила змагань;
•    погоджуе порядок присвосння категорiй спортивним суддям;
•   затверджу€      цiльову      комплексну      програму      пiдготовки     до

Олiмпiйських iгор з плавання:
•   затверджус   план   наукового   та   медико-бiологiчного   забезпечення

пiдготовки збiрно.і. команди;
•   затверджу€    склад    нацiональних    збiрних    команд    Укра.і.ни    з

плавання;
•   приймас   рiшення   щодо   призначення   на   посаду   головного   та

державного   тренера   збiрно.і.   команди   Укра.і.ни    за   результатами
проведеного конкурсу .

4.1.4.     Нада€     (за     окремим     договором)     Спортивнiй     федсрацi.і.
органiзацiйну,   правову,   методичну  та  консультативну  допомоі`у,   в  тому
числi:

-вiзову пiдтримку членам зарубiжних спортивних дслегацiй;
-оформлення ви.і.зних документiв для спортивних делегацiй;
-  надання  примiщень у  будинку  держмолодьспорту  для  проведення .і-і.

органiзацiйних заходiв.
Сторони мають право укладати iншi додатковi договори.

4.1.5.  За  клопотанням  Спортивно.і.  федерацi.і.  розгляда€  питання  щодо
надання  Спортивнiй  федерацi.і.  в  установленому  законодавством  порядку
фiнансово.і.  пiдтримки   з  державного   бюджету   на  розвиток   виду   спорту
«плавання», органiзацiю i проведення спортивних змагань.

4.1.6.  Порушу€  клопотання  перед  вiдповiдними державними  органами
про   нагородження   та   присвосння   почесних   звань,   оформлення   пенсiй
спортсменам  та  тренерам  нацiональних  збiрних  команд  Укра.і.ни,  окремим



категорiям видатних спортсменiв та тренерiв,  фахiвцям з фiзично.і. культури
та спорту.

4.2 Спортивна федерацiя:

4.2.1.      Зобов'язу€ться      добросовiсно      здiйснювати      делегованi     .і.й
держмолодьспортом  повноваження  та  права  вiдповiдно  до  вимог  цього
договору.

4.2.2.    Забезпечус   разом    з    структурними    пiдроздiлами    з    фiзично.і.
культури  i спорту  органiв державно.і. виконавчо.і. влади та органiв  мiсцевого
самоврядування розвиток плавання в Укра.і.нi.

4.2.3.   Розробля€  та   пода€   на  розгляд   держмолодьспорту   Програму
розвитку виду спорту «плавання», а також пропозицi.і. до:

•   €диного     календарного     плану     фiзкультурно-оздоровчих    та
спортивних заходiв,

•   положення про проведення спортивних заходiв,
•   правил змагань,
•    нормативiв €дино.і. спортивно.і. класифiкацi.і. Укра.і.ни,
•   цiльово.і. комплексно.і. програми пiдготовки до Олiмпiйських iгор;
•   плану  наукового  та  медико-бiологiчного  забезпечення  пiдготовки

збiрно.і. команди;
•   складу нацiональних збiрних команд Укра.і.ни;
•   кандидатури  головного  та  державного  тренера  збiрно.і.  команди

укра'1'ни.

4.2.4.  В  межах  делегованих  пов1Iоважень  бере  участь  в  органiзацi.і. та
управлiннi пiдготовкою нацiонально.і. збiрно.і. команди Укра.і.ни з плавання.

4.2.5. Несе вiдповiдальнiсть перед держмолодьспортом за IIiдготовку
i  результати  виступiв  укра.і.нських  спортсменiв  на  мiжнародI-Iих  змаганнях,
органiзацiю  i  проведення  спортивних  заходiв  в  Укра.і.нi  згiдно  з  €диним
календарним планом фiзкультурно-оздоровчих та сііортивних заходiв.

4.2.6.   Погоджу€   з   держмолодьспортом,   вiдповiдними   мiсцевими
органами державно.і. виконавчо.і. влади i органами мiсцевого самоврядування
питання  щодо  проведення  на  територi.і.  Укра.і.ни  мiжнародних  спортивних
змагань   до   подання   заявок   на   включення   .і.х   до   календарних   планiв
вiдповiдних мiжнародних спортивних органiзацiй.

4.2.7.1нформус    держмолодьспорт.  про    рейтинг    спортсменiв    за
пiдсумками змагань.



4.2.8.  Сприя€  розвитку  iнфраструктури  плавання,  його  матерiально-
технiчно.і. бази вiдповiдно до мiжнародних вимог, пiдготовцi та пiдвищенню
квалiфiкацi.і. тренерiв  i суддiв.

4.2.9.     Забезпечу€     органiзацiю     спiвробiтництва     сво.і.х     мiсцевих
осередкiв   зi   структурними   пiдроздiлами   з   фiзично.і.   культури   i   спорту
мiсцевих органiв державно.і. виконавчо.і. влади та мiсцевого самоврядуваніIя.

4.2.10.     Нада€     методичну     допомогу     в     органiзацi.і.     навчально-
тренувального процесу в спортивних школах, секцiях та клубах.

4.2.11.    У    взасмодi.і.    з    органами    державно.і.    виконавчо.і.    влади    та
мiсцевого   самоврядування   з   фiзично.і.   культури   i   спорту,   фiзкультурIIо-
спортивними   товариствами   та   вiдомствами,   сприя€   створенню   нових
спортивних   клубiв,   вiддiлень   спортивних   шкiл,   секцiй,   спецiалiзованих
класiв  у навчальних закладах.

4.2.12.    Нада€  звiт про  використання  бюджетних  коштiв,  у  разi  надання
Спортивнiй федерацi.і. фiнансово.і. пiдтримки з державного бюджету на розвиток
виду спорту «плавання», органiзацiю та проведення спортивних заходiв.

4.2.13.    Здiйсню€    заходи    щодо   реалiзацi.і.   комплексних    i    цiльових
програм  з  плавання,  якi  розробляються,  впроваджуються  або,  у  яких  бере
участь держмолодьспорт.

4.2.14.     Погоджус     в     передбачених     законодавством     випадках     з
держмолодьспортом   питання   щодо   укладання   контрактiв   та   надання
дозволу   на   виступ   спортсменiв   нацiОнальних   штатних   збiрних   команд
Укра.і.ни в зарубiжних клубах, роботу вiтчизняних тренерiв  штатних збiрних
команд Укра.і.ни за кордоном.

4.2.15.  Безумовно  виконус  i  вимагас  такого  ж  виконання  вiд  керiвних
органiв та сво.і.х членiв:

•   рiшень держмолодьспорту, виданих у межах його повноважень;
•   умов   договорiв   i   контрактiв,   укладених   вiд   iменi   Сііортивно.і.

федерацi.і.,      вiдповiдних     договорiв     з     органами      державно.і.
виконавчо.і.    влади    та    мiсцевого    самоврядування    з    фiзично.і.
культури та спорту;

•   вимог законодавства Укра.і.ни.

4.2.16.    Здiйсню€    заходи    щодо    соцiального    захисту    спортсмеIIiв,
тренерiв,   iнших   фахiвцiв,   ветеранiв   спорту,   порушу€   кjlопотання   про
призначення спортсменам, тренерам, iншим фахiвцям 11очесних звань.



4.2.17. Щорiчно до 30 листопада подас держмолодьспорту:
-iнформацiю про свою дiяльнiсть у поточному роцi;
- iнформацiю про змiни правил проведення всеукра.і.нських спортивних

змагань, приведення .і.х у вiдповiднiсть до мiжнародних, .і.х видання.

4.2.18. до  1-го липня поточного року подас держмолодьспорту проект
загального  кошторису  щодо  заходiв,  якi  здiйснюватимуться  в  наступному
роцi   спiльно  з  держмолодьспортом.   до   проекту   кошторису  додаються
розрахунки за встановленою держмолодьспортом формою.

4.2.19.      Забезпечус     участь     у     чемпiонатах     та      кубках     Укра.і.ни
найсильнiших спортсменiв Укра.і.ни -членiв Спортивно.і. федерацi.і..

4.2.20.  Забезпечу€  проведення  регiональними  осередками  Спортивно.і.
федерацi.і.   вiдбiркових    змагань    до   участi    у    офiцiйних    всеукра.і.нських
змаганнях 3 залученням найсильнiших спортсменiв регiону .

4.2.21.      Органiзову€      проведення      офiцiйних      всеукра.і.нських      та
мiжнародних  змагань  на  територi.і.  Укра.і.ни  на  високому  органiзацiйному
рiвнi, i3 забезпеченням квалiфiкованого та об'сктивного суддiвства.

4.2.22.  Вносить  пропозицi.і.  щодо  формування  складу  збiрно.і.  команди
Укра.і.ни iз найсильнiших спортсменiв - громадян Укра.і.ни, якi вiдповiдаю'гь
вимогам  та  правилам  мiжнародних  федерацiй,  а  також  виконали  вимоги,
затверджено.і. держмолодьспортом  системи  вiдбору  та  стали  переможцями
вiдбiркових змагань, викладених у зазначенiй системi вiдбору.

5. Публiчнiсть.

5.1.     Факт    надання     фiнансово.і.    або     iншо.і.    пiдтримки     з     боку
держмолодьспорту     ма€     бути     зазначений     у     будь-яких     лрукованих
матерiалах, пiдготовлених у зв'язку з виконанням положень цього доі`овору.

5.2.   У  всiх  випадках.  коли  це  с  прийнятііим,   Спортивна  федерацiя
погоджу€ться згадувати факт надання пiдтримки з боку  держмолодьспорту
у  всiх друкованих  матерiалах,  публiчних  виступах,  прес-релiзах  чи у  будь-
яких подiбних матерiалах.

5.3.      Спортивна      федерацiя      використовус      назву      'і`а      логотип
держмолодьспорту,  тiльки  у  прямому  зв'язку  iз  виконанням  умов  цього
договору, за умови  попереднього  погодження iз держмолодьспортом.  При
цьому     назва     та     логотип     використовусться     виктіючно     у     виглядi,
затвердженому держмолодьспортом.

6. Вiдповiдальнiсть сторiн.



6.1.  Сторони  несуть  вiдповiдальнiсть  за  н.евиконання  або  неналежне
виконання зобов'язань по цьому договору згiдно чинного законодавства.

6.2.    У   разi    невиконання    або    неналежного   виконання    С11ортивною
федерацi€ю пунктiв 4.2.1 -4.2.22, держмолодьспорт мас право iнiцiювати перед
комiсiсю  для  надання  спортивнiй  федерацi.і.  статусу  нацiонально.і.  сііортивно.і.
федерацi.і. та позбавлення цього статусу питання щодо позбавлення Спортивно.і.
федерацi.і.  статусу   нацiонально.і.  та  розiрвання  договору   в  односторо1шьому
порядку.

6.4. Спiрнi питання щодо виконання (невиконання) зобов'язань по цьому
доГОВОру  вирiшуються  сторонами  шляхом  переговорiв.  У  разi  недосягнення
згоди шляхом переговорiв, спiрнi питання по цьому договору вирiшуються в
порядку, визначеному чинним законодавством Укра.і.ни.

7. Термiн дi.і. договору.

7.1.  Цей  договiр  вступас  в  силу  з  дня  його  пiдписання  сторонами  i  с
чинним   протягом   термiну   дi.і.   наданого   Спортивнiй   федерацi.і.   статусу
нацiонально.і. спортивно.і. федерацi.і..

8. Умови змiн  i розiрвання договору.

8.1.  Цсй  договiр  може  бути змiнено у разi прийняття  законодавчих та
нормативно-правових  актiв,  що  вимагають  змiни  характеру  сгі`осункiв  мiж
сторонами, а також за взасмною згодою сторiн.

8.2.   договiр  розрива€ться  шляхом   письмового  повiдомлення  у  разi
позбавт1ення     Спортивнiй     федерацi.і.     статусу     нацiонаjlьно.і.    сіюртивно.і.
федерацi','.

9. ЗаключIIi поjтоження.

9.1.  Bci  правовiдносини,  що  виникли  з  цього  договору  або  пов'язанi  з
ним, у тому числi пов'язанi з укладенням, виконанням, змiною та припиненням
цього  договору,  тлумаченням  його  умов,  визначенням  наслiдкiв  недiйсностi
або  порушення  договору,  регламентуються  цим  договором  та  вiдповiдними
нормами чинного законодавства.

9.2.  Bci  попереднi  уснi  або  письмовi  договори  мiж  Сторонами  щодо
предмету цього договору втрачають силу пiсля пiдписаIIня цього договору.

9.3. Якщо будь-я1{е з положень цього договору буде визнано недiйсним,
це не впливатиме на дiйспiсть illших його положень.



9.4.  Нумерацiя  та  назва  роздiлiв,  статей,  пунктiв,  пiдпупктів  і  т.п.  не
впливас  на  .і.х  змiст  i  не  с  пiдставою  для  заI1еречень  i  претензiй  щодо  дi.і. та
дiйсностi договору.

9.5. Цей договiр може бути змiнений та доповнений за взасмною згодою
Сторiн.  Змiни та доповнен11я до договору викладаються в письмовiй формi та
пiдписуються Сторонами.

9.6.  Кореспонденцiя  Сторiн  €  невiд'€мною  частиною  договору.  У  разi
виникнення    протирiч    мiж    положеннями    договору    та    домовленостей,
досягнутих    при    обмiнi    кореспонденцiсю,    застосовуються    домовленостi,
досягнутi при обмiнi кореспонденцi€ю, якщо ця кореспоIIденцiя з'явилася пiсля
пiдписання цього договору i здiйснена уповноваженими особами.

9.7. Цей договiр складений при повному розумiннi Сторонами його умов
та термiнологi.і. укра.і.нською мовою у двох автентичних примiрниках, якi мають
однакову юридичну силу, -по одному для кожно.і. iз Сторiн.

10. Реквiзи" сторiн:

державна служба молодi та спорту Федерацiя пjтавання Укра.[.IIи
укра'1'ни

01601, м. Ки.і.в, вул. Еспланад11а, 42ПрезидентО.О.дьомiн01601, м. Ки.і.в, вул. Еспланадна, 42Головакомiсi.і.зпроведення

реорганiзацi.I.

С.В.Глущенко


