УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
_____ сесія VIІ _ скликання

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ №
_________________

м. Ужгород

Про Ужгородський міський центр
фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» та штатну
чисельність працівників центру
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.03. № 49 «Про
утворення центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»,
керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2009
№1007-р «Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними
установами (закладами) соціально – культурної сфери», наказу Міністерства
у справах сім'ї, молоді та спорту України від 21.03.06 № 894 «Про
впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх»
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення «Про Ужгородський міський центр фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх» згідно з додатком 1.
2. Затвердити штатну чисельність Центру згідно з додатком 2.
3. Вважати такими, що втратили чинність Пункт 3 рішення ІV сесії
міської ради V скликання 20.06.2008 р. № 744 «Про Положення
Ужгородського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для
всіх»; рішення V сесії міської ради V скликання 25.09.2009 року № 1240
«Про зміни до рішення ІV сесії міської ради V скликання 20.06.2008 р. №
744».
4. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) передбачати у міському
бюджеті асигнування на утримання і діяльність Центру.

Міський голова

Б. Андріїв

Додаток 1
до рішення ___сесії
міської ради __скликання
“___” __________ 20 ___ р.
ПОЛОЖЕННЯ
про Ужгородський міський центр фізичного здоров’я населення
“Спорт для всіх”
1. Ужгородський міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт
для всіх” (далі “Центр”) утворюється міською радою та є спеціалізованою
установою, що належить до сфери управління у справах культури, спорту,
сім’ї та молоді.
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,
наказами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту,
Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”,
розпорядженнями міського голови, рішеннями Ужгородської міської ради та
виконкому, а також цим Положенням.
3. В поточній роботі центр підзвітний відділу фізичної культури та
спорту, є підконтрольним управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та
молоді, співпрацює з федераціями з видів спорту, фізкультурно-спортивними
товариствами, іншими державними та громадськими організаціями,
підприємствами, установами всіх форм власності.
4. Основними завданнями Центру є:
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;
формування у громадян потреб рухової активності та створення умов
для їх задоволення;
просвітницька робота з питань оздоровлення населення засобами
фізичної культури і спорту;
організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів,
фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання і в
місцях масового відпочинку населення;
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:
1) бере участь у розробленні та реалізації програм з організації і
проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності серед різних груп населення
за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

2) проводить розроблення, апробацію фізкультурно-оздоровчих та
загальнодоступних спортивних технологій, нових форм рекреаційної та
реабілітаційної роботи;
3) організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи за місцем
проживання та в місцях масового відпочинку населення;
4) вивчає і узагальнює досвід роботи;
5) проводить конференції, семінари, “круглі столи” з питань
фізкультурно-спортивної діяльності за місцем проживання та в місцях
масового відпочинку;
6) сприяє організації підвищення кваліфікації та атестації керівників,
спеціалістів, методистів, інструкторів;
7) проводить соціальний моніторинг щодо рівня залучення різних груп
населення до фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять;
8) сприяє зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази
фізкультурно-оздоровчої діяльності всіх груп населення за місцем
проживання та в місцях масового відпочинку;
9) сприяє розвитку підприємництва, залученню приватних інвестицій;
10) здійснює в установленому порядку інформаційно-пропагандистську
та видавничу діяльність у засобах масової інформації з питань, що належать ;
11) організовує соціальну рекламу здорового способу життя та
оздоровлення засобами фізичної культури і спорту;
12)
налагоджує зв’язки з міжнародними організаціями, які
підтримують рух “Спорт для всіх”;
13) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на
нього завдань.
6. Центр має право:
одержувати в установленому порядку від відділу з фізичної культури та
спорту, федерацій з видів спорту, спортивних товариств, інших державних та
громадських організацій, підприємств та установ незалежно від форми
власності документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на
нього завдань;
подавати відділу фізичної культури та спорту пропозиції щодо
вдосконалення фізкультурно-оздоровчої діяльності різних груп населення за
місцем проживання і в місцях масового відпочинку та до проектів
державного бюджету з питань, що належать до їх компетенції;
залучати спеціалістів структурних підрозділів міської ради,
підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) до
розгляду питань, що належать до його компетенції;
укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями всіх
форм власності на виконання ними робіт щодо підвищення рівня
фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання населення та в місцях
масового відпочинку;
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;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до
його компетенції.
7. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється
з посади начальником управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді.
Директор Центру:
здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, визначає
ступінь відповідальності його працівників;
подає на затвердження структуру та штатний розпис Центру в межах
визначеної граничної чисельності працівників та фонду оплати праці
управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх
виконання;
спрямовує кошти Центру в межах затвердженого кошторису витрат на
виконання покладених на Центр завдань у відповідності до законодавства;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
8. Видатки на утримання та діяльність Центру (оплата праці штатних
працівників, забезпечення приміщенням засобами зв'язку, меблями,
оргтехнікою та транспортними засобами) здійснюються за рахунок окремо
виділених коштів, передбачених у бюджеті міста та інших джерел, не
заборонених законодавством (з відповідним кодом бюджетної класифікації
видатків).
9. Центр має право володіти, користуватися та розпоряджатися
спорудами, приміщеннями, інвентарем, засобами зв’язку, оргтехнікою,
обладнанням, транспортними засобами, іншими матеріально-технічними
цінностями, а також результатами інтелектуальної і творчої діяльності своїх
працівників.
10. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів,
передбачених у
бюджеті міста та інших джерел не заборонених
законодавством.
11. З метою покладених завдань Центр має право безкоштовно
одержувати матеріальні цінності (предмети, обладнання та інвентар,
транспортні засоби тощо) від підприємств, установ та організацій,
благодійних і громадських фондів, та від фізичних осіб за попереднім
погодженням з управлінням у справах культури, спорту, сім’ї та молоді і
обов’язковим відображенням у відповідних балансових рахунках управління.
12. В рамках реалізації окремих програм, Центр має право кооперувати
на договірних умовах матеріальні засоби з іншими підприємствами,
організаціями, закладами і громадянами у спосіб визначений чинним
законодавством та відповідними положеннями про Програми.
13. Облік Центру здійснює бухгалтерія управління у справах культури,
спорту, сім’ї та молоді, веде статистичну звітність у встановленому порядку
та звітується про результати діяльності у порядку, встановленому відділом
фізичної культури і спорту та іншими нормативними актами Ужгородської
міської ради.
14. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Центру
затверджується сесією міської ради та наказом управління у справах

культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської ради, відповідно до
типових структур та штатів визначених Міністерством сім’ї, молоді та
спорту України для даних закладів, в межах передбачених цільових
асигнувань в бюджеті міста.
15. Прийом на роботу та звільнення з роботи фахівців Центру
затверджується наказом управління у справах культури, спорту, сім’ї та
молоді Ужгородської міської ради за поданням директора Центру.
16. Розміри та умови оплати працівників Центру затверджуються у
відповідності до галузевих нормативних актів та законодавства України про
працю.
17. Центр є юридичною особою, (має самостійний баланс),
реєстраційний рахунок в установі Державного казначейства та інших
банківських установах, (печатку із зображенням Державного Герба України),
штампи та бланки із своїми найменуваннями та символікою.
18. Ліквідація Центру здійснюється міською радою та проводиться за
процедурою передбаченою чинним законодавством.

Секретар ради

А. Сушко

Додаток 2
до рішення ___ сесії
міської ради ___ скликання
“___” __________ 20___ р.
Штатна чисельність
працівників Ужгородського міського центру фізичного здоров’я населення
“Спорт для всіх”
1. Директор Центру
–1
2. Головний фахівець – 2

Секретар ради

А.Сушко

