
ДОГОВІР
про співробітництво № 1/21

м. Конотоп «10» лютого 2021 р.

Відокремлений структурний підрозділ “Класичний фаховий коледж Сумського 
державного університету (в подальшому "Коледж") в особі директора Гребеник Тетяни 
Вікторівни, яка діє на підставі Положення та Довіреності № 05.06/01-05/0523 від 
08,02.2021р.,з одного боку та Конотопська дитячо-юнацька спортивна школа Михайла 
Маміашвілі Конотопської міської ради Сумської області (в подальшому ДЮСШ) в особі 
директора Паламарчук Тамари Михайлівни, що діє на підставі Статуту, затвердженого 
рішенням Конотопської міської ради від 31.10.2012р. з другого боку, уклали цей договір про 
наступне

1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ.
1.1 Сторони за цим договором об’єднують зусилля для здійснення спортивної, виховної, 

оздоровчої діяльності, профорієнтаційної роботи, ефективного використання матеріальної 
бази, сумісного проведення спортивних заходів.

1.2. Метою та предметом співробітництва є:
- реалізація державної політики в галузі освіти, фізичної культури та спорту;
- впровадження та розвиток видів спорту, формування спортивних традицій та традицій 

здорового способу життя;
- виявлення і підтримка юних талантів та обдарувань, розвиток їх здібностей в обраному 

виді спорту для досягнення високих спортивних результатів;
- сприяння розвитку фізичної культури і спорту, відбору талановитої молоді для занять 

спортом, гідного представництва обох сторін на різноманітних спортивних змаганнях.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
2.1. Сторони мають право:
2.1.1. Спільно здійснювати організацію та проведення спортивних заходів (тренувань, змагань, 
свят тощо).
2.1.2. Залучати до проведення тренувань спеціалістів за відповідними напрямками на 
громадських, договірних засадах тощо.
2.1.3. Розробляти навчальні та тренувальні програми.
2.1.4. За взаємною згодою спільно використовувати науковий потенціал, матеріальну базу, 
інші ресурси Сторін з метою провадження спортивної, виховної, оздоровчої діяльності (за 
окремими договорами).
2.1.5. В односторонньому порядку розірвати договір у разі істотного порушення іншою 
стороною умов договору, вчинення нею правочину, що зачіпає інтереси іншої сторони без 
згоди останньої.
2.2. Сторони зобов’язуються:
2.2.1. Залучати студентів Коледжу та учнів -  членів секцій ДЮСІІІ до участі у спортивних 
заходах, змаганнях різного рівня.
2.2.2. Організовувати безперервне підвищення спортивної майстерності осіб, що тренуються.
2.2.3. Сприяти підвищенню якості тренувального процесу.
2.2.4. Проводити профорієнтаційну роботу серед молоді.
2.2.5. Сприяти ефективному використанню матеріальної бази сторін договору, їх наукового 
потенціалу, інших ресурсів для впровадження спортивної, виховної, оздоровчої діяльності.
2.2.6. Відшкодовувати збитки, спричинені неналежним виконання умов цього договору.
2.3. Зобов’язання Коледжу:
2.3.1. Надавати спортивно-матеріальну базу Коледжу для проведення навчально-тренувального 
процесу та проведення спортивно-масових заходів (за окремими договорами).
2.3.2. Організовує змішані спортивні секції (студенти та школярі) в Коледжі або на іншій 
спортивній базі.



2.3.3. Надавати організаційну, методичну та консультативну допомогу при проведенні інших 
змагань на спортивній базі Коледжу.
2.4. Зобов’язання ДЮСШ:
2.4.1. Надавати для проведення навчально-тренувального процесу та проведення спортивно- 
масових заходів спортивно-матеріальну базу ДЮСШ.
2.4.2. Організовувати проведення педагогічної та тренерської практик.
2.4.3. Надавати організаційну, методичну та консультативну допомогу при проведенні інших 
змагань на спортивній базі ДЮСШ.
2.4.4. Здійснювати працевлаштування фахівців з фізичної культури та спорту за умови 
наявності вакантних місць.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
3.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, Сторони несуть 
відповідальність, визначену чинним законодавством України.
3.2. Сторона не несе відповідальність за порушення договору, якщо воно сталося не з її вини 
(умислу чи необережності).
3.3. Сторона зобов’язана відшкодувати збитки іншій стороні та третім особам,що сталися у 
зв’язку з неналежним виконанням цього договору.
3.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом 
переговорів між сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, 
він вирішується в судовому порядку.

4. ІНШІ УМОВИ.
4.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.
4.2. Зміни у цей договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка 
оформлюється додатковою угодою до Договору.
4.3. Чинність цього Договору припиняється:

- внаслідок закінчення строку, на який було укладено;
- достроково за взаємною згодою сторін;
- з ініціативи однієї із сторін у разі порушення умов Договору.

4.4. Припинення чинності договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
4.5. В умовах, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством 
України.
4.6. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу -  по одному для кожної із Сторін.

5. ПОШТОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
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