ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА ПРО ПАРТНЕРСТВО І СПІВРОБІТНИЦТВО
м. Київ

«12» лютого 2009р.

Асоціація міст України та громад (далі - «Асоціація») в особі
Президента Куліченка Івана Івановича, що діє на підставі Статуту, з однієї
сторони, та
Об'єднання футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга
України» (далі - «Ліга») в особі Президента Сироти Святослава
Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі разом «Сторони»), з метою реалізації їх статутних цілей, сприяння подальшому
зміцненню іміджу Сторін уклали цю Генеральну угоду про партнерство і
співробітництво (далі - «Угода») про наступне:
1. Предмет Угоди.
Предметом цієї Угоди є встановлення довгострокової та взаємовигідної
співпраці в межах чинного законодавства України, поєднання зусиль
Сторін, сприяння обміну інформацією, участі у спільних практичних
проектах та програмах на взаємовигідних умовах згідно наступних
пріоритетних напрямків співробітництва:
1.1. сприяння інституційному розвитку і соціально-економічному
зміцненню членів Асоціації та Ліги, приведення їх матеріальнотехнічної бази і інфраструктури до встановлених законодавством
України та нормативними актами вимог;
1.2. поглиблення взаємодії та співпраці між членами Асоціації та Ліги;
1.3. сприяння удосконаленню правових засад функціонування Сторін та
їх членів, захист прав та інтересів членів Асоціації та Ліги, їх
офіційних та посадових осіб, фахівців в органах влади та
управління;
1.4. забезпечення обміну досвідом між членами Асоціації та Ліги щодо
практичного вирішення проблем їх діяльності і розвитку, надання
методичної і практичної допомоги та консультацій;
1.5. налагодження взаємодії та співпраці членів Асоціації і Ліги із
органами державної влади та місцевого самоврядування, у тому
числі зарубіжних країн, відповідними професійними та/або
територіальними асоціаціями і організаціями, діяльність яких
впливає на організацію та розвиток Сторін і їх членів;
1.6. сприяння гідному представництву Асоціації і Ліги та їх членів у
міжнародному співтоваристві;
1.7. взаємосприяння в налагодженні та розширенні спортивних та інших
зв'язків із відповідними органами зарубіжних країн, участі у
спільних із ними заходах, а також сприяння налагодженню
зовнішньоекономічних зв’язків Сторін та їх членів;
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участь у розробці і виконанні програм розвитку Сторін та їх членів,
захисту інтересів Сторін та їх членів в процесі формування і
виконання державного та місцевих бюджетів з метою поліпшення
економічної та соціальної ситуації на територіях і місцях
розташування членів Асоціації та Ліги;
підготовка пропозицій і участь у реалізації загальнодержавних і
регіональних програм з питань діяльності, розвитку та державної
підтримки Сторін і їх членів, участі у розробці та експертизі
проектів законодавчих та нормативно-правових актів, підготовки
спільних пропозицій до таких проектів;
взаємодія із органами державної влади та місцевого самоврядування,
спільного представлення в цих органах інтересів Сторін та їх членів,
внесення до них пропозицій щодо вирішенні спільних завдань;
взаємодія з політичними партіями, громадськими і профспілковими
організаціями, об'єднаннями місцевого самоврядування в питаннях
захисту прав та інтересів Сторін, їх членів, офіційних і посадових
осіб та фахівців;
реалізація заходів, що стимулюватимуть інтерес громадян України
та туристів до діяльності Асоціації і Ліги, а також їх членів,
створення умов для комфортного перебування на спортивних
заходах, які організовуються Лігою, впровадження спільно із
органами Міністерства внутрішніх справ України, іншими органами
центральної та місцевої виконавчої влади заходів із забезпечення
громадського порядку та безпеки під час проведення змагань на
території членів Асоціації;
розвиток дитячо-юнацького футболу на територіях членів Асоціації,
піклування і надання соціальної допомоги ветеранам спорту;
інформаційне забезпечення та висвітлення у засобах масової
інформації, Інтернеті та на інших загальнодоступних інформаційних
ресурсах діяльності Асоціації та Ліги, а також сприяння у цьому
членам Сторін;
реалізація інших заходів в межах законодавства України,
направлених на виконання цієї Угоди, статутних цілей та мети
діяльності Сторін.
2. Умови Угоди
Ця Угода є підставою для співробітництва Сторін, їх членів і
підрозділів в частині, що не суперечить законодавству України.
Всі витрати, пов’язані з реалізацією завдань, визначених цією
Угодою, провадяться у відповідності з законодавством України, за
спільною згодою та внутрішніми нормативами Сторін.

3. Обов’язки Сторін
Для успішного виконання цієї Угоди Сторони зобов'язуються:
3.1. належним чином виконувати умови цієї Угоди;
3.2. обмінюватись наявною у них інформацією, інформаційними і
рекламними матеріалами та нормативно-правовими актами,
необхідними для реалізації цієї Угоди;
3.3. надавати одна одній технічну і організаційну допомогу та підтримку;
3.4. діяти на засадах взаємного сприяння у досягненні кожною Стороною
власних цілей відповідно до своїх статутних завдань;
3.5. будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного
партнерства та захисту інтересів один одного;
3.6. сприяти поширенню дії цієї Угоди на всіх членів Сторін, їх
територіальні (регіональні) підрозділи та органи управління;
3.7. суворо зберігати заздалегідь обумовлені елементи конфіденційності
співробітництва за даною Угодою та одержану на підставі неї
інформацію, вживати всіх заходів для запобігання можливого
розголошення такої інформації;
3.8. запобігати передачі конфіденційної інформації третім особам,
опублікуванню або іншому розголошенню такої інформації без
письмової згоди на це іншої Сторони.
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4. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів.
За невиконання або неналежне виконання умов та обов’язків за
даною Угодою Сторони несуть відповідальність згідно чинного
законодавства України.
У випадку будь-якого порушення однією зі Сторін положень цієї
Угоди, що призвели до втрат (збитків) іншої Сторони, винна
Сторона відшкодовує в повному обсязі всі документально
підтверджені збитки, спричинені таким порушенням.
Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне
невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо це невиконання
було наслідком обставин непереборної сили. При настанні таких
обставин терміни виконання відповідних зобов'язань подовжуються
на період їх дії.
Ризики, пов'язані із здійсненням власної підприємницької діяльності
під час виконання цієї Угоди, Сторони та їх члени несуть
самостійно.
Всі спори, що виникають між Асоціацією і Лігою, а також між їх
членами щодо виконання умов даної Угоди, вирішуються шляхом
переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - у порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
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5. Чинність Угоди.
Ця Угода є безстроковою і набуває чинності з моменту її підписання
Сторонами. На її базі можуть укладатися додаткові угоди, які
уточнюють завдання, напрямки та умови співробітництва.
Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться за письмовою згодою
Сторін.
Кожна зі Сторін Угоди має право розірвати її, попередньо (за
календарний місяць) повідомивши іншу Сторону про відповідні
наміри. Всі розпочаті роботи, пов’язані з реалізацією спільних
проектів, зупиняються з моменту офіційного припинення Угоди.

