
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Договір 

про співпрацю 

 

м. Київ       “____” _____________ 20___р. 

 

Державна служба молоді та спорту України (далі - Держмолодьспорт) в 

особі Голови комісії з проведення реорганізації Глущенка Сергія Вікторовича  

який діє на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 

2013 № 167-р "Про утворення комісії з проведення реорганізації Державної 

служби молоді та спорту", та  Федерація плавання України (далі – Спортивна 

федерація), в особі Президента Федерації Дьоміна Олега Олексійовича, який 

діє на підставі Статуту, зареєстрованого Міністерством юстиції України 23 

лютого 1998 року за № 984, разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – 

«Сторона», спільно діючи відповідно до положень ст.20 Закону України 

«Про фізичну культуру і спорт», уклали між собою цей Договір про 

наступне. 

 

 1. Основні положення 

  

 Укладаючи Договір про співпрацю Сторони виходять з того, що: 

- Федерація плавання України (далі – Спортивна федерація) є членом 

«FINA», «LEN», та має відповідні міжнародні зобов’язання в рамках такої 

участі, які становитимуть пріоритет при виконанні Договору; 

- Держмолодьспорт є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України (далі  - 

Міністр) та який входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері фізичної культури та спорту . 

- Спортивна федерація є громадською неприбутковою організацією, 

діяльність якої здійснюється відповідно до Конституції України, інших 

нормативно-правових актів, статутних та регламентних вимог відповідних 

міжнародних спортивних організацій, свого Статуту та цього Договору, 

спрямована на виконання функцій, що мають соціальне значення;  

- відповідно до наказу Державної служби молоді та спорту України від 

29.12.2012 №5262. "Про надання статусу національної спортивним федераціям" 

 Федерації плавання України надано статус національної; 

- рішення Держмолодьспорту, видані в межах її повноважень, є 

обов'язковими для виконання Спортивною федерацією зі статусом 

"національної" спортивної федерації; 

- делеговані Держмолодьспортом повноваження і права не підлягають 

передачі Спортивною федерацією третім сторонам. 

- питання, неврегульовані цим Договором, будуть регулюватися 

безпосередньо чинним законодавством, і Сторони не позбавлені права при 
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виконанні Договору посилатися на положення законодавства як на підставу 

дій за цим Договором; 

 

2. Визначення  деяких понять. 

 

Укладаючи даний Договір Сторони керуються: Конституцією України; 

Законом України «Про фізичну культуру і спорт»; Цивільним кодексом 

України; іншими обов’язковими законодавчими та нормативно-правовими 

актами. 

З  метою правильного тлумачення та належного виконання Сторонами 

даного Договору наступні терміни (слова і вирази), що використовуються у 

тексті Договору мають таке значення, якщо інше прямо не обумовлено даним 

Договором або прямо не випливає з його контексту:  

 

 «FINA» (Міжнародна федерація Плавання) - всесвітньо відома спортивна 

організація, що управляє плаванням, стрибками в воду, синхронним 

плаванням,  водним поло і плаванням на відкритій воді, із юридичною адресою: 

Авеню de L’Avant poste, 4, Лозанна CH 1005, Швейцарія; 

  

«LEN» (Європейська Федерація з Плавання) - Європейська спортивна 

організація, що управляє плаванням, стрибками у воду, синхронним плаванням, 

водним поло і плаванням на відкритій воді, із офіційним розташуванням в 32 

Grand Rue, Женева, CH 3204, Швейцарія; 

  

«МОК» (Міжнародний Олімпійський Комітет) - Верховні Повноваження 

Олімпійського Руху, із офіційним розташуванням в Chateau de Vidy, Лозанна 

CH 1007, Швейцарія; 

 

«Вид спорту» – плавання, а в розумінні міжнародних зобов’язань 

Спортивної федерації – дисципліна плавання. 

 

Інші терміни використовуються у відповідності до тлумачення, 

наведеного у ст.1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт». 

  

3. Предмет Договору. 

  

 3.1. Укладаючи Договір Сторони виходять з того, що Договір 

спрямований врегулювати взаємовідносини Сторін у зв’язку з виконанням 

Федерацією плавання України повноважень національної федерації з виду 

спорту «Плавання» щодо питань: забезпечення розвитку виду спорту, 

представлення виду спорту у відповідних міжнародних спортивних федераціях, 

здійснення у визначеному порядку  організації  та  проведення офіційних  

міжнародних  спортивних змагань на території України та всеукраїнських 

спортивних змагань.  
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 3.2. Безпосередньо предметом Договору є співробітництво між 

Держмолодьспортом і Спортивною федерацією з питань:  

 

- забезпечення розвитку виду спорту, 

-  представлення виду спорту у відповідних міжнародних спортивних 

федераціях,  

- здійснення у визначеному порядку  організації  та  проведення офіційних  

міжнародних  спортивних змагань на території України та всеукраїнських 

спортивних змагань,  

- інформування Держмолодьспорту про рейтинг спортсменів за 

підсумками  змагань,  

- участі в управлінні та діяльності національної збірної команди України з 

виду спорту,  

- іншої діяльності, обумовленої цим Договором,  

- зобов'язання Сторін, що випливають безпосередньо з предмета Договору,  

- інші питання, що потребують регулювання, та які Сторони виявили 

бажання включити в Договір або чинні доповнення до нього.  

 

 3.3. Сторони визнають і погоджуються з тим, що вимоги Спортивної 

федерації щодо виконання міжнародних зобов’язань та Статутних положень 

міжнародних спортивних організацій, в тому числі ті, які регламентують умови 

участі спортсменів у міжнародних  змаганнях, є обов’язковими для спортсменів 

та тренерів збірних команд України.  

 

 3.4. Сторони розуміють і безумовно визнають, що всі відносини, що 

виникли між ними в рамках цього Договору, будуються на взаєморозумінні, 

повазі, засадах рівності сторін і чесних партнерських взаємин. 

 

3.5. Сторони визнають, що при укладанні Договору він повністю в усіх 

аспектах задовольняє принципам співпраці, передбаченим ним. 

 

 3.6. До механізмів реалізації співробітництва Сторони відносять будь-

які дії Сторін, здійснені в рамках чинного законодавства, направлені на 

досягнення мети Договору, в тому числі  залучення благодійної допомоги, 

участь інвесторів, проведення спортивних, благодійних, представницьких, 

інформаційних, просвітительських заходів, укладення додаткових угод, 

договорів з третіми сторонами щодо забезпечення виконання положень цього 

Договору тощо. 

 

4. Зобов'язання сторін. 

 

4.1. Держмолодьспорт: 

 

4.1.1. На підставі цього Договору делегує Спортивній федерації 

повноваження щодо розвитку плавання, право представляти вид спорту у 
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відповідній міжнародній федерації та на міжнародних спортивних 

змаганнях та виключне право на організацію та проведення офіційних 

міжнародних змагань на території України, всеукраїнських спортивних  

змагань.  

 

4.1.2. Проводить консультації зі Спортивною федерацією щодо 

міжнародних контрактів і договорів, які укладаються від імені України, 

стосовно виду спорту «Плавання». 

 

4.1.3. На підставі пропозицій Спортивної федерації: 

 погоджує програму  розвитку виду спорту "плавання"; 

 погоджує щорічний календарний план всеукраїнських 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; 

 погоджує вимоги до Єдиної спортивної класифікації України; 

  погоджує положення про проведення спортивних заходів; 

  погоджує всеукраїнські правила змагань; 

  погоджує порядок присвоєння категорій спортивним суддям; 

 затверджує цільову комплексну програму підготовки до 

Олімпійських ігор з плавання; 

 затверджує план наукового та медико-біологічного забезпечення 

підготовки збірної команди; 

 затверджує склад національних збірних команд України з 

плавання; 

 приймає рішення щодо призначення на посаду головного та 

державного тренера збірної команди України за результатами 

проведеного конкурсу. 

 

4.1.4. Надає (за окремим договором) Спортивній федерації 

організаційну, правову, методичну та консультативну допомогу, в тому 

числі: 

- візову підтримку членам зарубіжних спортивних делегацій;  

- оформлення виїзних документів для спортивних делегацій;  

- надання приміщень у будинку Держмолодьспорту для проведення її 

організаційних заходів. 

Сторони мають право укладати інші додаткові Договори.   

 

4.1.5. За клопотанням Спортивної федерації розглядає питання щодо 

надання Спортивній федерації в установленому законодавством порядку 

фінансової підтримки з державного бюджету на розвиток виду спорту 

«плавання», організацію і проведення спортивних змагань. 

   

4.1.6. Порушує клопотання перед відповідними державними органами 

про нагородження та присвоєння почесних звань, оформлення пенсій 

спортсменам та тренерам національних збірних команд України, окремим 
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категоріям видатних спортсменів та тренерів, фахівцям з фізичної культури 

та спорту. 

4.2 Спортивна федерація: 

 

4.2.1. Зобов'язується добросовісно здійснювати делеговані їй 

Держмолодьспортом повноваження та права відповідно до вимог цього 

Договору. 

 

4.2.2. Забезпечує разом з структурними підрозділами з фізичної 

культури і спорту органів державної виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування розвиток плавання в Україні. 

 

4.2.3. Розробляє та подає на розгляд Держмолодьспорту Програму 

розвитку виду спорту «плавання», а також пропозиції до: 

 Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів,  

 положення про проведення спортивних заходів,  

 правил змагань,  

 нормативів Єдиної спортивної класифікації України, 

 цільової комплексної програми підготовки до Олімпійських ігор; 

 плану наукового та медико-біологічного забезпечення підготовки 

збірної команди; 

 складу національних збірних команд України; 

 кандидатури головного та державного тренера збірної команди 

України.  
          
           4.2.4. В межах делегованих повноважень бере участь в організації та 
управлінні підготовкою національної збірної команди України з плавання. 
 

           4.2.5. Несе відповідальність перед Держмолодьспортом за підготовку 

і результати виступів українських спортсменів на міжнародних змаганнях, 

організацію і проведення спортивних заходів в Україні згідно з Єдиним 

календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.  

 

4.2.6. Погоджує з Держмолодьспортом, відповідними місцевими 

органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування 

питання щодо проведення на території України міжнародних спортивних 

змагань до подання заявок на включення їх до календарних планів 

відповідних міжнародних спортивних організацій. 

 

4.2.7. Інформує Держмолодьспорт про рейтинг спортсменів за 

підсумками змагань. 
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4.2.8. Сприяє розвитку інфраструктури плавання, його матеріально-

технічної бази відповідно до міжнародних вимог, підготовці та підвищенню 

кваліфікації тренерів і суддів. 

 

4.2.9. Забезпечує організацію співробітництва своїх місцевих 

осередків зі структурними підрозділами з фізичної культури і спорту 

місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

 

4.2.10. Надає методичну допомогу в організації навчально-

тренувального процесу в спортивних школах, секціях  та клубах. 

 

 4.2.11. У взаємодії з органами державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування з фізичної культури і спорту, фізкультурно-

спортивними товариствами та відомствами, сприяє створенню нових 

спортивних клубів, відділень спортивних шкіл, секцій, спеціалізованих 

класів  у навчальних закладах. 

 

4.2.12.  Надає звіт про використання бюджетних коштів, у разі надання 

Спортивній федерації фінансової підтримки з державного бюджету на розвиток 

виду спорту «плавання», організацію та проведення спортивних заходів. 

 

4.2.13. Здійснює заходи щодо реалізації комплексних і цільових 

програм з плавання, які розробляються, впроваджуються або, у яких бере 

участь Держмолодьспорт. 

 

4.2.14. Погоджує в передбачених законодавством випадках з 

Держмолодьспортом питання щодо укладання контрактів та надання 

дозволу на виступ спортсменів національних штатних збірних команд 

України в зарубіжних клубах, роботу вітчизняних тренерів штатних збірних 

команд України за кордоном. 

 

4.2.15. Безумовно виконує і вимагає такого ж виконання від  керівних 

органів та своїх членів: 

 

 рішень Держмолодьспорту, виданих у межах його повноважень; 

 умов договорів і контрактів, укладених від імені Спортивної 

федерації, відповідних договорів з органами державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування з фізичної 

культури та спорту; 

 вимог законодавства України.  

 

4.2.16. Здійснює заходи щодо соціального захисту спортсменів, 

тренерів, інших фахівців, ветеранів спорту, порушує клопотання про 

призначення спортсменам, тренерам, іншим фахівцям почесних звань . 
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4.2.17. Щорічно до 30 листопада подає Держмолодьспорту: 

- інформацію про свою діяльність у поточному році; 

- інформацію про зміни правил проведення всеукраїнських спортивних 

змагань, приведення їх у відповідність до міжнародних, їх видання.  

 

4.2.18. До 1-го липня поточного року подає Держмолодьспорту проект 

загального кошторису щодо заходів, які здійснюватимуться в наступному 

році спільно з Держмолодьспортом. До проекту кошторису додаються 

розрахунки за встановленою Держмолодьспортом формою. 

 

4.2.19. Забезпечує участь у чемпіонатах та кубках України 

найсильніших спортсменів України – членів Спортивної федерації.  
 
4.2.20. Забезпечує проведення регіональними осередками Спортивної 

федерації відбіркових змагань до участі у офіційних всеукраїнських 
змаганнях з залученням найсильніших спортсменів регіону. 

 
4.2.21. Організовує проведення офіційних всеукраїнських та 

міжнародних змагань на території України на високому організаційному 
рівні, із забезпеченням кваліфікованого та об’єктивного суддівства.  

 
4.2.22. Вносить пропозиції щодо формування складу збірної команди 

України із найсильніших спортсменів – громадян України, які відповідають 
вимогам та правилам міжнародних федерацій, а також виконали вимоги, 
затвердженої Держмолодьспортом системи відбору та стали переможцями 
відбіркових змагань, викладених у зазначеній системі відбору. 

 

5. Публічність. 
 

5.1. Факт надання фінансової або іншої підтримки з боку 
Держмолодьспорту має бути зазначений у будь-яких друкованих 
матеріалах, підготовлених у зв’язку з виконанням положень цього договору.  

 
5.2. У всіх випадках, коли це є прийнятним, Спортивна федерація 

погоджується згадувати факт надання підтримки з боку Держмолодьспорту 
у всіх друкованих матеріалах, публічних виступах, прес-релізах чи у будь-
яких подібних матеріалах. 

 
5.3. Спортивна федерація використовує назву та логотип 

Держмолодьспорту, тільки у прямому зв’язку із виконанням умов цього 
договору, за умови попереднього погодження із Держмолодьспортом. При 
цьому назва та логотип використовується виключно у вигляді, 
затвердженому Держмолодьспортом.  

 

6. Відповідальність сторін. 
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6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання зобов'язань по цьому Договору згідно чинного законодавства. 
 
6.2. У разі невиконання або неналежного виконання Cпортивною 

федерацією пунктів 4.2.1-4.2.22, Держмолодьспорт має право ініціювати перед 
комісією для надання спортивній федерації статусу національної спортивної 
федерації та позбавлення цього статусу питання щодо позбавлення Спортивної 
федерації статусу національної та розірвання договору в односторонньому 
порядку. 
 

6.4. Спірні питання щодо виконання (невиконання) зобов'язань по цьому 
Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення 
згоди шляхом переговорів, спірні питання по цьому Договору вирішуються в 
порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

7. Термін дії Договору. 
 

7.1. Цей Договір вступає в силу з дня його підписання сторонами і є 
чинним протягом терміну дії наданого Спортивній федерації статусу 
національної спортивної федерації. 
 

8. Умови змін  і розірвання Договору. 

 

8.1. Цей Договір може бути змінено у разі прийняття законодавчих та 

нормативно-правових актів, що вимагають зміни характеру стосунків між 

сторонами, а також за взаємною згодою сторін. 

 

8.2. Договір розривається шляхом письмового повідомлення у разі 

позбавлення Спортивній федерації статусу національної спортивної 

федерації. 

 

9. Заключні положення. 

 

9.1. Всі правовідносини, що виникли з цього Договору або пов'язані з 

ним, у тому числі пов'язані з укладенням, виконанням, зміною та припиненням 

цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності 

або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними 

нормами чинного законодавства. 

 

9.2. Всі попередні усні або письмові договори між Сторонами щодо 

предмету цього Договору втрачають силу після підписання цього Договору. 

 

9.3. Якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано недійсним, 

це не впливатиме на дійсність інших його положень. 
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9.4. Нумерація та назва розділів, статей, пунктів, підпунктів і т.п. не 

впливає на їх зміст і не є підставою для заперечень і претензій щодо дії та 

дійсності Договору. 

 

9.5. Цей Договір може бути змінений та доповнений за взаємною згодою 

Сторін. Зміни та доповнення до Договору викладаються в письмовій формі та 

підписуються Сторонами. 

 

9.6. Кореспонденція Сторін є невід'ємною частиною Договору. У разі 

виникнення протиріч між положеннями Договору та домовленостей, 

досягнутих при обміні кореспонденцією, застосовуються домовленості, 

досягнуті при обміні кореспонденцією, якщо ця кореспонденція з'явилася після 

підписання цього Договору і здійснена уповноваженими особами. 

 

9.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов 

та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

 

10. Реквізити сторін: 

 

  

Державна служба молоді та спорту 

України 

01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42 

 

 

 

Голова комісії з проведення 

реорганізації  

 

____________________С.В.Глущенко   

 

Федерація плавання України  

 

01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42 

 

 

 

Президент  

 

 

____________________О.О.Дьомін 

 

  


