
 

 

           ПОЛОЖЕННЯ  

 

про Шепетівський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 

 

1. Шепетівський міський  центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі -Центр) є 

бюджетною організацією для провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності 

населення, яка створюється міським міською радою та належить до сфери її управління. 

Безпосереднє управління, організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю Центру 

здійснює комітет з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Шепетівської міської 

ради. 

Центр діє з метою створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття 

фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем 

проживання та в місцях масового відпочинку населення. 

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, наказами обласного 

управління з питань сім'ї, молоді та спорту, голови комітету з питань фізичної культури та спорту 

міста, обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" і цим Положенням. 

3. Центр  співпрацює   з  федераціями   з   видів  спорту, фізкультурно-спортивними 

товариствами, іншими державними та громадськими організаціями, підприємствами, установами 

всіх форм власності. 

Основними завданнями Центру є: 

4.1 Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих 

занять,  надання  фізкультурно-спортивних   послуг,    поєднання масових та індивідуальних 

форм організації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях масового 

відпочинку населення. 

4.2 Формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення. 

4.3. Просвітницька робота з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури та 

спорту. 

4.4. Організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних 

свят та інших заходів за місцем проживання та в   місцях массового відпочинку населення. 

4.5. Обладнання   та   утримання   фізкультурно-оздоровчих   і   спортивних споруд за місцем 

проживання та в місцях масового відпочинку населення. 

5. Центр відповідно до покладених на нього завдань: 

5.1 Бере участь у розробленні та реалізації міських програм з організації і проведення 

фізкультурно-оздоровчої діяльності серед різних групп населення за місцем проживання та в 

місцях масового відпочинку. 

5.2 Організовує і проводить міські фізкультурно-спортивні заходи за місцем проживання та в 

місцях масового відпочинку. 

5.3  Надає методичну допомогу клубам (спортивної спрямованості за місцем проживання. 

5.4 Вивчає та узагальнює досвід роботи кращих клубів  (спортивної спрямованості) за місцем 

проживання. 

5.5 Проводить   конференції,   семінари,   "круглі   столи"   з   питань фізкультурно-оздоровчої   

діяльності за місцем проживання та массового відпочинку населення. 

5.6 Сприяє    організації   підвищення    кваліфікації   та   атестації керівників, методистів, 

інструкторів і тренерів клубів (спортивної спрямованості) за місцем проживання. 

5.7 Проводить соціальний моніторинг щодо рівня залучення різних груп населення до 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять. 

5.8 Сприяє   зміцненню   та   розвитку   матеріально-технічної   бази фізкультурно-оздоровчої 

діяльності всіх груп населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку. 

5.9 Вносить    пропорції    щодо    забезпечення    клубів    (спортивної спрямованості) за місцем 

проживання спортивним спорудами та місць масового відпочинку    населення    фізкультурно-

оздоровчим   та    спортивним    інвентарем    і обладнанням з урахуванням потреб та можливостей 

міста. 



5.10 Сприяє     розвитку     підприємництва,     залученню     приватних інвестицій,  здійснює  

консультативно-методичну  роботу стосовно ліцензування  у сфері фізкультурно-оздоровчої 

роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення. 

5.11 Організовує соціальну рекламу здорового    способу життя та оздоровлення засобами 

фізичної культури і спорту. 

5.12 Налагоджує    зв'язки    з    міжнародними   організаціями,   які підтримують рух  "Спорт для 

всіх". 

5.13 Здійснює інші функції, необхідні   для виконання покладених на нього завдань. 

6. Центр має право: 

6.1. Одержувати   в   установленому   порядку   від   місцевих   органів виконавчої влади, 

Всеукраїнського та обласного центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" федерацій з 

видів спорту,   фізкультурно-спортивних товариств, інших державних та громадських організацій, 

підприємств та установ, незалежно від форми власності, документи і матеріали, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань. 

6.2. Подавати  комітету з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету, 

Всеукраїнському та обласному   центрам фізичного здоров'я   населення "Спорт  для всіх" 

пропозиції, щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої діяльності різних груп населення за 

місцем проживання та в місцях масового відпочинку та до проектів міського бюджету з питань, 

що належать до їх компетенції. 

6.3 Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за 

погодженням з їх керівниками ) для розгляду питань, що належать до їх компетенції. 

6.4 Укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями всіх  форм  власності  на     

виконання       ними     робіт     щодо     підвищення  рівня фізкультурно-оздоровчої   роботи   за   

місцем   проживання   та   в   місцях   масового відпочинку населення. 

6.5 Співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями всіх форм   власності   та       

громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, іншими об'єднаннями 

громадян, окремими громадянами в реалізації проектів   щодо   оздоровлення  населення  засобами  

фізичної  культури   і спорту. 

6.6. Скликати   в   установленому   порядку   наради   з   питань,   що належать до його 

компетенції. 

7. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою 

комітету з питань фізичної культури та спорту. 

Директор центру: 

7.1. Здійснює  керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання  

покладених  на Центр завдань,  визначає  ступінь відповідальності його працівників. 

7.2.      У встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру. 

7.3. Затверджує посадові інструкції працівників Центру. 

7.4.      Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. 

7.5 Розпоряджається   коштами   Центру   в   межах   запровадженого кошторису витрат 

7.6 Застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення   на працівників Центру. 

7.7 Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. 

8. Видатки на утримання та діяльність Центру здійснюється за рахунок коштів, передбачених 

в міському бюджеті на програми з фізичної культури і   спорту  згідно  з  кошторисом,  

затвердженим  головним  розпорядником  коштів, інших джерел, не заборонених законодавством. 

9. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного 

казначейства, печатку з своїм найменуванням. 

 

 

 


