Типова угода
про співпрацю між __________обласною (міською) організацією
фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України та відділення
__________ (вид спорту) ДЮСШ/СДЮШОР (повна назва спортивної школи/відомча
належність)
« ____» ________202__ р.

м. _______

______________________обласна (міська) організація Фізкультурноспортивного товариства «Динамо» України (далі - ___ОО ФСТ «Динамо»
України), що діє на підставі Статуту, в особі першого заступника (заступника)
голови __________________, з одного боку і дирекція дитячо-юнацької
спортивної школи (повна назва спортивної школи/відомча належність) (далі - спортивна
школа), що діє на підставі Статуту, в особі директора___________________, і з
іншого боку, в подальшому разом поіменовані Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись відповідальністю за майбутнє динамівського руху,
необхідністю розвитку олімпійських видів спорту і популяризації здорового
способу життя, а також поділяючи спільні погляди на цілі та шляхи виховання
спортсменів високої кваліфікації, прагнучи сприяти одна одній у взаємовигідній
співпраці щодо розвитку ___________ (вид спорту) в країні, уклали дану угоду (далі
– Угода) про наведене нижче.
1. Предмет угоди
1.1 Співпраця між _____________обласною (міською) організацією
Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України та відділенням (далі –
по тексту відділення) з ______________(вид спорту) дитячо-юнацької спортивної
школи (повна назва спортивної школи/відомча належність) щодо розвитку зазначеного
виду спорту в Товаристві та _____________(область, місто).
1.2. Залученню широких верств населення до регулярних занять фізичною
культурою та спортом, популяризації _____________(вид спорту) в ФСТ «Динамо»
України і в країні.
1.3. Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу у
відділенні_____________(вид спорту) спортивної школи з підготовки спортивного
резерву та спортивної майстерності вихованців до всеукраїнських та міжнародних
змагань.
2. Права та відповідальність Сторін
2.1. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
України, обов`язками, що виникають з предмету Угоди та іншими
зобов’язаннями, що виникають на підставі невід’ємних Додатків до даної Угоди
за підписами обох Сторін.
2.2. Усі суперечки і розбіжності, які виникають за цією Угодою або
пов’язані з нею, розв’язуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо
Сторони не дійдуть згоди, усі суперечки і розбіжності вирішуються в порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
3. Зобов’язання Сторін
3.1. ____________________ОО ФСТ «Динамо» України:
3.1.1. Створює необхідні умови на власній матеріально-технічній базі для
проведення навчально-тренувальних занять з _____________(вид спорту), шляхом

надання в безоплатне або на пільгових умовах використання спортивні споруди
(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», згідно затвердженого Сторонами
розкладу занять.
3.1.2. Надає необхідну методичну і практичну допомогу з метою
вдосконалення системи підготовки вихованців відділення __________(вид спорту)
спортивної школи,
3.1.3. Порушує клопотання перед відповідними органами виконавчої влади
у сфері фізичної культури і спорту щодо присвоєння вихованцям
відділення__________(вид спорту), які досягли високі спортивні результати,
стипендій, заохочень, спортивних звань і спортивних розрядів, тощо.
3.1.4. Виділяє за можливістю додаткові цільові кошти на преміювання
вихованців відділення________(вид спорту), які мають високі спортивні
досягнення.
3.1.5. Сприяє у вирішенні питань призову на військову службу до
спортивних підрозділів правоохоронних органів, рятувальних та спеціальних
служб вихованців відділення __________(вид спорту), які мають високі спортивні
досягнення.
3.1.6. Забезпечує розміщення на офіційному сайті територіальної
організації Товариства інформаційні матеріали щодо виступів вихованців
відділення на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
3.1.7. До початку занять, ознайомлює вихованців відділення
_____________(вид спорту) та учасників навчально-тренувального процесу з
правилами внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та пожежної безпеки,
надання первинної медичної допомоги, тощо.
3.2. Спортивна школа:
3.2.1. Вихованці відділення ___________(вид спорту) проводять
пропаганду, використовуючи інформаційні та методичні матеріали серед
спортсменів та інших верст населення щодо залучення до лав Товариства нових
членів.
3.2.1. Вихованці відділення ___________(вид спорту) приймають участь у
спортивних заходах, всеукраїнських та міжнародних змаганнях використовуючи
символіку (емблеми) Товариства, а також відомчу належність до Фізкультурноспортивного товариства «Динамо» України.
3.2.2. Керівництво до початку нового навчального року, подає до __ОО ФСТ
«Динамо» України письмову заяву з проектом розкладу навчально-тренувальних
занять відділення, призначенням відповідальних осіб за їх проведення та списки
вихованців навчально-тренувальних груп з ___________(вид спорту).
3.2.3. До навчально-тренувального процесу вихованці відділення
_________(вид спорту) допускаються виключно у відповідності до списків
навчально-тренувальних груп наданих до __ОО ФСТ «Динамо» України та
наявності членського квитка Товариства.
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4. Інші умови Угоди
4.1. Дана Угода укладена українською мовою, у двох автентичних
примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для
кожної із Сторін.
4.2. Сторони зобов’язуються при виконанні умов Угоди не зводити
співробітництво лише до дотримання вимог, що зазначені в цій Угоді, а постійно
і всебічно підтримувати ділові контакти і вживати всіх необхідних заходів для
забезпечення ефективності співпраці та партнерства з розвитку __________(вид
спорту).
5. Термін дії, умови внесення змін та розірвання Договору

5.1. Угода набирає чинності з моменту підписання ії Сторонами і
скріплення печатками Сторін та діє до _____________ 202___ року.
5.1. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення дії Угоди, або
змін ії умов, після закінчення строку чинності протягом одного місяця, Угода
вважається продовженим на той самий строк на тих самих умовах, які були
передбачені даною Угодою.
5.3. Угода може бути розірваною за ініціативою однієї із Сторін, з
письмовим повідомленням іншої Сторони за 40 (сорок) календарних днів до
пропонованої дати розірвання.
5.4. Припинення дії даної Угоди не зупиняє діяльність та умови, які
прийняті Сторонами для їх реалізації в межах умов Угоди і мають більш тривалий
термін дії.
Найменування, юридичні адреси та підписи Сторін:
Територіальна організація
Товариства

Повна назва ДЮСШ/СДЮШОР

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

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

Перший заступник, заступник
Директор
голови
МП
П.І.Б. МП
"____"___________ 202__ р.

П.І.Б.

"____"__________ 202__р.
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