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Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної
державної адміністрації (далі - Управління), в особі начальника
Управління Кириленка Віталія Володимировича, який діє на підставі
Положення про Управління, з однієї Сторони та Харківська обласна
федерація футболу (далі - Федерація), в особі Виконавчого директора
Коробка Олена Олександрівна, яка діє на підставі Статуту Федерації, з
іншої Сторони уклали між собою цей договір про наступне:
1. Предмет Договору
Предметом Договору є співробітництво між Управлінням і Федерацією
з метою розвитку, популяризації та управління футболом на території
Харківської області.
Сторони виходять з того, що:
Управління забезпечує реалізацію державної політики у сверах молоді,
фізкультури та спорту на території Харківської області, здійснює
керівництво дорученою сферою, несе відповідальність перед обласною
державною адміністрацією та Міністерством у справах молоді і спорту
за стан її розвитку;
Управління у встановленому порядку та в межах компетенції здійснює
контроль за діяльністю Федерації;
Рішення Управління, видані в межах його повноважень, є обов'язковим
для виконання Федерацією;
Федерація є громадською неприбутковою спортивною організацією,
діяльність якої здійснюється у відповідності з чинним законодавством,
Статутом Федерації, цим Договором та спрямована на виконання
соціально значимих функцій.
Управління доручає і делегує Федерації наступні виключні
повноваження та права з:
розвитку та популяризації футболу, прийняття відповідних рішень з
питань управління та контролю за його розвитком, як засобу
оздоровлення і відпочинку широких верств населення Харківської
області;
представлення футболу Харківщини в міжнародних спортивних
організаціях, Федерації футболу України, державних органах і
установах, громадських організаціях, міжнародних і всеукраїнських
змаганнях;
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1.3.3. організації, проведення і контролю за проведенням обласних,
районних, міських і інших змагань і турнірів з футболу на території
Харківської області.
1.4. Федерація бере на себе зобов’язання щодо виконання і реалізації
розпоряджень і доручень Управління.
2. Права та обов’язки сторін
2.1. Управління:
2.1.1. за пропозицією Федерації формує та затверджує Єдиний календарний
план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів Харківської
області та за потреби вносить зміни до нього;
2.1.2. виступає ініціатором внесення змін і доповнень до цього Договору у
зв’язку зі змінами в чинному законодавстві;
2.1.3. може приймати учать у Конференціях Федерації у якості спостерігача;
2.1.4. у відповідності до Єдиного календарного плану фізкультурнооздоровчих і спортивних заходів проводить фінансування заходів в
межах коштів, передбачених обласним бюджетом на відповідний рік та
здійснює контроль за використанням цих коштів;
2.1.5. за наявності коштів розглядає питання, щодо надання Федерації
фінансової підтримки для:
2.1.5.1 наукового, медико-біологічного забезпечення, диспансерного
обслуговування спортсменів (футболістів) та тренерів;
2.1.5.2 організації підвищення кваліфікації тренерів, арбітрів, делегатів,
інспекторів та інших фахівців з футболу;
2.1.5.3 сприяння та створення необхідних умов для навчання спортсменів
(футболістів) - членів збірних команд Федерації;
2.1.6. конкретні обсяги фінансової підтримки визначаються додатковими
угодами до цього Договору;
2.1.7. має право змінити розміри наданої фінансової підтримки у разі зміни
асигнувань бюджету;
2.1.8. здійснює контроль за використанням федерацією наданої фінансової
підтримки;
2.1.9. присвоює у встановленому порядку спортивні розряди спортсменам
(футболістам), кваліфікаційні категорії тренерам і арбітрам з футболу,
порушує клопотання перед відповідними органами про присвоєння
спортивних звань і нагород.
2.2. Федерація:
2.2.1. забезпечує спільно зі своїми асоційованими членами та органами
виконавчої влади з фізичної культури і спорту розвиток футболу в
Харківській області.
2.2.2. погоджує з Управлінням, відповідними місцевими органами
виконавчої влади і органами місцевого самоврядування питання щодо
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проведення на території Харківської області міжнародних і
всеукраїнських змагань з футболу до подання заявок на включення до
Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних
заходів Харківської області.
2.2.3. розробляє та подає на погодження Управлінню щорічний календарний
план змагань з футболу та їх Регламенти.
2.2.4. несе відповідальність перед Управлінням за підготовку клубів (команд)
до участі в всеукраїнських змаганнях згідно з Єдиним календарним
планом фізкультурно - оздоровчих та спортивних заходів Харківської
області.
2.2.5. інформує Управління про проведення всіх заходів і змагань з футболу.
2.2.6. сприяє розвитку інфраструктури з футболу, його матеріальнотехнічної бази відповідно до міжнародних вимог.
2.2.7. забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
тренерів, арбітрів, делегатів, інспекторів та інших фахівців з футболу.
2.2.8. забезпечує організацію взаємодії асоційованих членів (районних і
міських федерацій, асоціацій, спілок, об’єднань і/або ліг, відомств,
фізкультурно-спортивних товариств, команд тощо) з відповідними
органами виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту.
2.2.9. надає методичну допомогу в організації навчально-тренувального
процесу в спортивних школах, секціях, клубах (командах) та здійснює
контроль за їх діяльністю.
2.2.10.
сприяє, спільно з місцевими органами виконавчої влади з питань
фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивними товариствами
та відомствами щодо створення нових клубів, спортивних шкіл,
училищ фізкультури та секцій у колективах фізичної культури.
2.2.11.
здійснює, спільно з Управлінням заходи з реалізації державних
програм в галузі фізичної культури та спорту, інших комплексних і
цільових програм.
2.2.12.
забезпечує виконання своїми асоційованими членами вимог
статутних, нормативно-регламентних документів Федерації та чинного
законодавства.
2.2.13.
здійснює фінансово-господарську діяльність у встановленому
порядку. Спрямовує надходження коштів, інших матеріальних
цінностей лише на виконання цілей і завдань, визначених її Статутом,
а також вимагає цього від своїх асоційованих членів.
2.2.14.
безумовно виконує і вимагає виконання рішень Управління,
виданих у межах його компетенції асоційованими членами Федерації.
2.2.15.
здійснює заходи з соціального захисту спортсменів (футболістів),
тренерів, інших фахівців, турботу про ветеранів спорту, в тому числі:

4

- вносить пропозиції щодо їх страхування та призначення в
установленому порядку пенсій;
- сприяє одержанню членами збірних команд області середньої та
вищої освіти;
- порушує клопотання про присвоєння спортсменам (футболістам),
тренерам, арбітрам та іншим фахівцям з футболу почесних спортивних
звань,
розрядів,
категорій
та
нагородження
відомчими
заохочувальними відзнаками.
2.2.16.
щорічно подає Управлінню:
- інформацію про свою діяльність;
- загальний кошторис доходів і витрат із заходів, які здійснюватимуться
в наступному році спільно з Управлінням.
3. Публічність
3.1. Факт надання фінансової підтримки з боку облдержадміністрації або
Управління, має бути зазначений в друкованих матеріалах,
підготовлених Федерацією у зв’язку з виконанням положень цього
Договору.
3.2. У всіх випадках, коли це є прийнятним, Федерація погоджується
згадувати факт надання підтримки з боку облдержадміністрації або
Управління у всіх друкованих матеріалах, публічних виступах, пресрелізах чи у будь-яких подібних матеріалах.
3.3. Федерація використовує назву та логотип облдержадміністрації або
Управління, тільки у прямому зв’язку із виконанням умов цього
Договору, при цьому назва та логотип використовується виключно у
вигляді та за умови попереднього погодження з ними.
4. Особливі умови
4.1. Федерація зобов’язується:
4.1.1. Забезпечувати відповідність своїх статутних і регламентних
документів вимогам ФІФА, УЕФА та ФФУ;
4.1.2. Щорічно проводити:
- не менше двох семінарів з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації арбітрів, делегатів та інспекторів, які проводять змагання
з футболу;
- не менше одного семінару з підвищення кваліфікації тренерів, клубів
(команд), які приймають участь в обласних змаганнях з футболу;
- не менше одного семінару підвищення кваліфікації тренерів за
програмою «С» - диплом ФФУ.
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5. Відповідальність сторін
Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне
виконання зобов'язань по цьому Договору згідно з вимогами Статутів
ФІФА, УСФА і ФФУ та чинного законодавства.
Спірні питання з невиконання або неналежного виконання зобов'язань
по цьому Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У
разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спірні питання по цьому
Договору вирішуються в порядку згідно з вимогами Статутів ФІФА,
УСФА і ФФУ та чинного законодавства.
6. Термін дії Договору
Цей Договір вступає в силу з дня його підписання Сторонами і є
чинним до 31 грудня 2020 року.
7. Умови зміни і розірвання Договору
Цей Договір може бути змінено у разі прийняття законодавчих та
нормативно-правових актів, що вимагають зміни характеру відносин
між Сторонами, а також за взаємною згодою Сторін шляхом укладання
додаткової угоди або нового Договору.
Договір укладається у двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу.
Договір розривається шляхом письмового повідомлення у разі
невиконання, або неналежного виконання сторонами умов Договору,
або позбавлення Федерації статусу обласної громадської спортивної
організації.
8. Реквізити та підписи сторін:
Управління у справах молоді та
Харківська обласна федерація
спорту Харківської обласної
футболу
Адреса: 61018, м. Харків, вул. 23
державної адміністрації
Адреса: 61022 м. Харків,
серпня ^71-

О.О.Коробка

