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Розглянувши подання відділу фізичної культури і спорту Броварської 
міської ради Київської області від 04.11.2009р. Н!! 1 S3 та керуючись 
постановою Кабінету Міністрів України Н!! 993 від 05.11.2008 року "Про 
затвердження Положення про дитячо - юнацьку спортивну школу", наказом 
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самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з 
гуманітарних питань, Броварська міська рада. 
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міськоіради від 09 жовтня 2001 року. 
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СТАТУТ 

ДИТЯЧО - ЮНАЦЬКОї спортивної школи 

ВІДДІЛУ ФІЗИЧНОЇ культури І спорту 
БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 



І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
1. ~JIЧ~-юнацька спортивна школа ( надалі - ДЮСШ) 

створена ~1ДПОВІД~О до постанови комітету по фізичній культурі та 
спорту N!! б .ВІД 30.05.91р. "Про відкри1їЯ ДІОСШ при 
Бровар~ькому МІСЬКВИКОНI(омі"та наказу N!! 23- а від 11.07.91 р. 
,,про ВІДКРИ1ТЯ. ДЮСШ" комітету по фізичній культурі і спорту 
Броварського МІСЬКВИКОНКОМУ". 

2. ~СШ належить до комунальної власності територіальної 
громади МІста Бровари. 

Засновником ДЮСШ є Броварська міська рада Київської 
області. 

3. ДЮСШ є бюджетною орган ізаці ЄІО, яка повністю 
утримується за рахунок місцевого бюджету і є неприбутковOJО 
організацією. 

4.ДIqСШ, школа 1 категорії - комунальний позашкільний 
навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток 
здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в 
установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні 
умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, 
повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля 
дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу 
житгя, підготовки спортивного резерву для збірних команд 
України. 

5. ДЮСШ у своїй діяльності керується Конституцією та 
Законами України, актами Президента України і Кабінету 
MiвiC'lpiB України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, МОН, інших 
цеmp8JIЬНИХ органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, власним статутом. 

б. Юридична адреса: 07400, Київська область, м. Бровари, 
вул. Незалежності, 2, тел 5-24-10. 

п. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЮСШ .' . . 

1. ДЮСШ є ЮРИДИЧНОІО особою І ДІЄ на ПІДставІ статуту, 

затвердженого засновникОМ. . .,. . 
ДЮСШ підпорядкована віддІЛУ фIЗИ~ОI ~льтури І спорту 

БРоварської міської ради та Є OДH~ ІЗ иого структурних 
підрозділів з правом мати своЮ печатку 13 своЄЮ назвою, штамп та 
Особистий рахунок в банківсЬКИХ установах. . . 

2 В· · ф. .. КУЛЬ'"'"И і спорту ЗДІЙСНЮЄ фІНансування 
• lДДlЛ ІзичНОІ '&" r ДЮСШ Н б" 

та . . забезпечення · адає нео ХІДНІ 
матеРІально - теХНІчне 
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будівлі з обладнанням, організує іх капітальний та поточний 
ремонт. 

3. ДЮСШ у своїй структурі має відділення з боксу, 
бас~етбОЛУ, легкої атлетики, карате, ушу, настільного тенісу, 
шахІВ. 

Відділення видів спорту ВКлючають: 
- групи початковї підготовки, в яких здіЙСНJОЄТЬСЯ відбір 

обдарованих вихованців для подальшої спеціалізації в обраному 
виді спорту, забезпечує підвищення у них інтересу до 
регулярної рухової активності, розвиток здібностей, 
формування морально - етичної j вольової поведінки, 
опанування вихованцями основ техніки і тактики обраного виду 
спорту; 

- групи попередньої базової підготовки, в яких здійснюється 
підготовка вихованців до тренувальних та змагальних 
навантажень, необхідних для досягнень високих спортивних 
результатів, забезпечується підвищення рівня фізичної 
підготовки та поліпшення спортивних результатів вихованців; 

- групи спеціальної базової підготовки, до яких залучається 
оптимальна кількість перспективних вихованців з метOJО 
спеціалізЬваної спортивної підготовки ДЛЯ досягнеННJl ними . 
високих спортивних результаТІВ. 

4. ДЮСШ підлягає державній атестації, яка проводиться не 
рідше одного разу на 1 О років, згідно типового положення про 
дитячо - юнацьку спортивну школу. 

ош. ОРГ AlПЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЮСШ 
1. Навчально - тренувальна та спортивна р?БОта дюсш 
проводиться за навчальними програмами з ВИДІВ спорту, що 

затверджуються Мінсім'ямолодьспортом. .. 
Основними формами навчально - тренувальНОl роботи є 

ГРупові навчально - тренувальні заня1Тя, тренуван.ня з~ 
іНДИвідУальНими планами, виховні заходи, медико - Bl~HOBHl 
заходи, навчально _ тренувальні збори, практика СУДЦІвства 

СПОртивних змагань. . 
Основною формою спортивної роботи є участь ВИХОВШЩІВ у 

СПортивних змаганWJX різного рівня. . w 

2 Н w • в ДЮСШ починаєrься з 1 вересня. РІЧНИИ 
· авчальнии рІК . . 52 

навч . ~ . кожного ВІДДшення розраховуєrься на 
альнии план для .. б .. 

ТЮкні. п "'''r початкової підготовки та попереДНЬОl азОВОI 
• ~IA груп ення протягом шести тижнів 

ПІДГотовки передбачаєгься провед 



навчально - .тренувальних занять в 
оздоровчоГО' табору. 

умовах спортивно 

3. Тривалість навчальної години в спортивній школі 
становить 45 хвилин. 

Тривалість одного заня1їЯ ДІОСШ не може перевищувати: 
- двох навчальних годин у групах початкової підготовки; 

- ~ьox н~вчальних годин у групах попередньої базової 
ПІДГОТОВКИ; 

- чотирьох навчальних годин у групах спецальної базової 

підготовки. 

4. Режим щоденної роботи ДЮСШ визначається розкладом 
занять, що затвеР~)J(УЄТЬСЯ на навчальний рік директором ДЮСШ, 

правилами ВНУТРІШНЬОГО розпорядку та колеІ<ТИВНИМ договором 

між адміністраціЄIО ДЮСШ та профспілковим комітетом. 
у період канікул у загальноосвітних школах дюсш працює 

за окремим планом, затвердженим директором. 

Адміністрація ДЮСШ створює для вихованців, тренерів -
викладачів та інших працівників безпечні УМОВИ для навчально
тренувальної, спортивної та іншої роботи . 

. 5. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і 
тижневий режим навчально - тренувальної та спортивної роботи 
установлюються відповідно до навчальних програм з видів спорту. 

6. Списки вихованців груп відділень з видів спорту 
затверджуються директором ДЮСШ дО 1 вересня, а для груп 
початкової підготовки - до 1 жовтня. 

Протягом навчального року У зазначені списки у разі потреби 
можуть вноситься в установленому порядку зміни. 

СпискИ вихованців груп спеціалізованої базової підготовки 
погоджуються з структурним підрозділом з фізичної культури і 
спорту Київської обласної держадміністрації. 

7. До ДЮСШ приймаються B~i особи, що бажають зай~атис~. 
фізичною культурою і спортом, ЯКІ виконали нормативи з ф1ЗИЧН?1 
Підготовленості, встановлені навчальними програмами з ВИДІВ 

спорту, та не мають медичних проти~оказань. . . 
8. Зарахування дО ДЮСШ ЗДІЙСНУЄТЬСЯ на ПІдставІ ~аяви 

батьків або' осіб, що їх замінюють, Me~oгo ВИСНОВКУ. ЛІкаря 
ПОліклініки за місцем проживання або ЛІкаря загальНООСВІТНЬОГО 
навчального закладУ про відсутність медичних протипоказань для 
занять. 
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Мінімальний вік дити · . ни, що ПІдлягає зарахуваННIО дО 
ДI~~Il!' з~ежить ВІД специфіки виду спорту та визначаєгься 
МіНСІМ ямолодьспортом за погодженням з МОЗ. 

Пере~ед~ння вихованців ДІОСШ відповідно з групи 
почаТКОВОI ~IД:OTOBK~ до групи попередньої базової підготовки, 
групи спеЦlалlзованОI базової підготовки здійснюється після 
виконання ни~и встановлених вимог, зазначених у навчальних 
програмах з ВИДІВ спорту. 

9. Вихованці, які досягли 18 років, залишаJОТЬСЯ в ДЮСШ у 
групах попередньої базової підготовки четвертого і п'ятого року 
навчання, групах спеціалізованої базової підготовки за наявності 
позитивної динаміки показників підготовленості та високих 
спортивних результатів за погодженням із структурним 
підрозділом з фізичної культури Київської обласної 
держадміністрації. Вихованці можуть перебувати у ДЮСШ дО 23 
років ВКJПOчно за умови навчання їх у вищих навчальних закладах 
1- IV pївНJI акредетації. 

Вихованці ДЮСШ, які направлені для підвищення рівня ...., . . . . 
СПОРТИВНОІ маистерносТ1 до спеЦІалІЗОВаних закладІВ спортивного 

профіля не входять до cJ(JJaдy груп ДЮСШ , але можуть брати 
участь у спортивних змаганнях у cJ(JJaдi команд ДЮСШ протягом 
ДВОХ років. За тренером - викладачем ДЮСШ зберігаються 
протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців 
раніше встановлені надбавки ( доплати) за іх підготовку. 

10. У разі потреби у загальноосвіmіх закладах можуть 
відкриватися спеціалізовані J(JJаси з видів спорту з продовженим 
днем навчання для проведення додаткової навчально- тренувальної 
та спортивної роботи за умови заб~зпечення ~~o~aнцiB 
харчуванням і додержання норм' санІтарно - ПГІЄНІЧНОГО 

законодавстВа на підставі відповідної угоди, ~aдeHOЇ між 
дюсш та навчальним закладом. 

Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку 

до початку навчального року. . 
11. для забезпечення безпер~рвноСТ1 навчальн?-

1ренувальноrо процесу та активного. ВІДПОЧИНКУ вихо~ .... анц1В 
ОРганізовУються спортивно - ОЗДО~ОВЧI :абор~ на влаСНІИ або 
ОреНДованій базі у канікулярний пеРІОД. під кеРІВНИЦ:ВОМ одного 
1ренера _ викладача може займатися 15-20 B~OBaн~IB у денних 
Спортивно _ оздоровчих таборах та 1 О вихованЦІВ - у ЦШОДОВИХ. . 

12. дюсш має право проводити .навчал~но - тренувалЬНІ 
Збор' мопД спортсмеНІВ до МІсцевих, обласних, 

и для щдготовки КО uп. , 



всеукраі~ських, між~ародних та організовувати спортивно 
оЗДОРОВЧІ ~абори ІЗ забезпеченням вихованців харчуванням, 
фармакОЛОГІЧНИМИ, медико - віДНОВЛIОВальними засобами 
ві~іНами ~ ?іЛково - глюкозними препаратами, спортивнOJ~ 
еК~ПІ~О~КОЮ та Інвентарем . відповідно до норм, затверджених 
МІНСІМ .ямолодьспортом та ІНШИХ нормативних актів. 

Тривалість навчально - тренувальних зборів становить у 
групах попередньої базової підготовки не більше 1 ОО днів на рік, у 
групах спеціальної базової підготовки - не більше 150 днів на рік. 
ДЮСШ відповідно ДО затвердженого календарного плану може 
проводити внутрішкільні відкриті першості матчеві зустрічі, 
турніри та інші змагання. 

13. Організація медичного супроводження, піДГОТОВІСИ 
вихованців дюсш здійснюється відповідно до спільних 
нормативних документів Мінсім'ямолодьспорту і МО3. 

Шкар або середній медпрацівник ДЮСШ здійснює 
безпосередній медичний контроль за проведенням навчально -
тренувальної та спортивної роботи, а також в разі потреби надає 
першу медичну допомоry вихованцям. 

. 3 метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців ДЮСШ 
лікар або середній медперсонал здійснює: 

- контроль за диспансерним обстеженням вихованців (не 
менше двох разів на рік); 

- додатковий медичний огляд перед учас1Ю у змаганнях, після 
захворювання або травм; 

- контроль за використанням вихован~и медико -
ВЇДНОВJПOвальних та заборонених до вживання засоБІВ; 

_ відСторонення вихованців від занять з~ станом здоров'я, 
Контроль за додержанням поновлення занять ПІСЛЯ захворювання 

або травми; .. . 
_ контроль за додержанням санітарно - ГІГІЄНІЧНИХ норм У 

Місцях проведення навчально - тренувальних занять та змагань, а 

також під час ії проведення; . . . 
_ обш та аналіз нещасних випадКІВ І травм ПІД час занять. 
Р б працівників ДЮСШ повинна бути 
о ота медичних 

ОРганізована відповідно до вимог законодавства. .. 
W.УЧАСВИКИ НАВЧАЛЬ~О-ТРЕНУВАЛЬВОІТА 

СПОРТИВНОІ РОБО~.и .. 
1 альнО - тренувальНОІ та СПОРТИВНОІ роботи . Учасниками навч 

в ДЮСШ"Є~ 
- вихованці; 



фахівці; 
1ренери викладачі, медичні працівники та інші 

- ба~ЩІ або особи, що їх заміНЯIОТЬ. 
.... ' - диреlСТОР та иого заступники. 

2. Вихованці дюсш МаІОТЬ право на: 
- здобу;гя позашкільної освіти спортивного профілю, 

одержання СВlдодоцтва про закінчення спортивної школи та копії 
особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються 
Мінсім'ямолодьспортом та МОН; 

- добровільний вибір виду спорту; 
- проходження підготовки відповідно до навчальних програм 

з видів спорту під керівництвом тренера - викладача; 
- безпечні та нешкідливі умови для навчання; 
- користування матеріально - технічною, спортивною базOlО 

та за наявності - оздоровчою базою ДЮСШ; 
- одержання в установленому порядку спортивного інвентарю 

індивідуального користування; 
- забезпечення в установленому порядку спортивним одягом 

та спортивним ВЗУ1Тям, а також харчуванням, проживанням під час 
навчально - тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до 
місця проведення змагань, навчально - тренувальних зборів і 
нарад; 

- медичне та фармакологічне обслуговування; 
- одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, 

грамот, дипломів та інші види заохочення за досягнуті спортивні 
успіхи; 

представлення ДЮСШ в органах громадського 

самОВРЯДУВання ; ... . . 
- захист від будь - яких форм .експлуаТ8Ц1~, ПСИХІчного .. 1 

фізичного насильства, від дій працівниКJВ школи, ЯКІ порушують ІХ 

npава, принижують честь і гідність. . 
з. Вихованці ДЮСШ зобов'язанІ: 

_ поєднувати занятгя в ~СШ з навчанням у 
загальноосвітньому навчальному закладІ; 

_ виконувати навчальні пр~rpами з метою досягнення 

запланованих спортивних результаТІВ; .... .. 
• ОЮ спортивну маистеРНІСТЬ та загальнии 

шдвищувати св 

ХУЛЬтурний рівень; 
. . орового способу ЖИТfЯ, норм морально-- додержуватися зд 

P.'IOt~_. •• • тановленого спортивного режиму та правил 
-"""11101 повеДІНКИ, ус 

ОСОбистої гігієни; 



- брати участь У. змаг~ннях "та навчально - тренувальних 
зборах, передбачених ІНДИВІДУальними і календарними планами; 

. . - дод~р)куватися вимог медичного КОНТРОЛІ0 та проходити 
ДВІЧІ на рІК диспансерне обстеження, ПОЧИНaJОЧИ з навчання у 
групах попередньої базової підготовки· , 

- виконувати положення антидопінгового законодавства; 
- береМ1l державне майно; 
- додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця 

ДЮСШ. 

4. Тренером - викладачем ДЮСШ може бути особа, що має 
високі моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і 
спорту. 

5. Тренери - викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у 
ДЮСШ, мають право на: 

- внесення керівництву дюсш та органам виконавчої влади 
у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої 
влади пропозиції щодо поліпшення навчально - тренувального та 
виховного процесу, подання на розгляд керівництву ДЮСШ і 
тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців. 
3aCTOCYВaнНJJ стягнень до осіб, які порушують статут внутрішнього 
трудового розпорядку ДЮСШ; 

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших 
органів самоврядування ДЮСШ, у заходах, пов'язаних з 
організацією спортивної роботи; 

_ підвищення кваліфікації за рахунок коштів дюсш та інших 
джерел; 

- вибір науково та методично обгрунтованих форм, методів і 
засобів навчально - тренувальної ~ спор~ноі р~БО~; . 

_ захист професійної чеСТІ та Г1ДНОСТl ВІДПОВЩНО до 

законодавства; 
_ моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних 

результатів у виконанні покладених на них завдань; 
_ забезпечення в установленому порядку спортивною формою 

і спортивним взуттям, індивідуалЬНИМ .. Інвента~ем ДJ1JI проведення 
навчально _ тренувальної та СПОРТИВНОІ роботи, 

_ безпечні та нешкідливі ДЛЯ здоров:я ~МОВИ. . 
б Т вдачі та інші фахІВЦІ, залучеНІ до роботи у . ренери - вИКЛ 

дюсш, зобов'язані: .. 
авчальНІ· програми з ВИДІВ СПОРТУ, - виконувати н . . . формувати У вих ВМІННЯ 1 навички з 

. - навчати вихованцІВ, альної та спортивної роботи 
рІЗних напрямів навчально - тренув . 



~Ифере~ійовано з урахуванням-індивідуальних можливостей, 
ІнтереСІВ, схильностеи, вихованців; 

: сприяти р~звитку фізичних якостей відповідно до задатків та 
запИТІВ B~OBaнЦIB, а також збереження здоров'я; 

- ЗДІИСНlовати контроль за додержанням вихованцями норм 

морально - етиЧ~Ої. поведінки, вимог документів, що 
регламентують оргаНlзаЦIJО навчально - тренувального процесу; 

- додержуватись етики, поважати гідність вихованців, 

захищати їх від будь - яких форм фізичного, психічного 
насильства; 

- здійснювати контроль та нести відповідальність за 
додержанням норм антидопінгового законодавства; 

- берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб 
життя, не допускати до навчально - тренувальної та спортивної 

роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в 
установленому порядку; 

- постійно підвищувати свій професійний рівень знань, 
загальну культуру; 

- вести документацію з питань виконання посадових 

обов'язків (журнали, плани роботи тощо); 
- сприяти особистим прикладом і настановами вихованНJО 

поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської 

моралі; 
- проходити щороку в установленому порядку медичне 

обстеження; 
_ додержуватися вимог статуту ДЮСШ, ~ико~вати правиn~ 

Впytpіmнього трудового розпорядку та посадОВІ обов язки, накази І 
розпорядження керівництва ДЮСШ; 

_ брати участь у роботі тpeHepcь~oї ради ДЮС~; . 
_ доДержуватися норм ~aнlTapHO - ГІГІЄНІЧНОГО та 

антидопінгового законодавства ПІД час проведення навчально -
тренувальних занять і спортивної роботи;. . 

7. Тренери _ ВИXJIадачі працюють ВІДПОВІДНО до розкладу 
занять, затвердженого директором ДЮСШ. 

8 Об аження тренера - викладача визначається . сп навант . 
ДИРектором· дюсш згідно із законо~авством 1 затверджується 
начальником відділу фізичної культурИ ~ спор~. .. 

О . енерів - викладаЧІВ ЗДІИСНJOЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО 
плата працІ тр установленому порядку 

до умов затверджених В м.. 
М·.' годженняМ з ІнфJНОМ. 
ІНСІМ'ямолодьспортом за по 
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9. Перерозподіл або зміна навантаження тренера _ 
викладача пр~тягом навчального року здійснюється директором 
ДЮСШ у разІ виникнення обгрунтованої потреби з додержанням 
вимоГ законодавства про працю. 

10. Тренери - ВИI(ладачі можуть утворювати бригади з 
окремого виду спорту. Склад бригади та регламент ії роботи 
затверджує директор ДІОСПl на підставі відповідного рішення 
тренерської ради ДЮСШ з додержанням вимог визначених 
Мінсім'ямолодьспортом. ' 

11. Тренери - викладачі ДЮСШ піДЛЯГaJОТЬ атестуванню один 
раз на чотири роки в порядку, визначеному 

Мінсім'ямолодьспортом. 

12. Батьки вихованців або особи, що їх заміНЮIОТЬ, мають 
право: 

- обирати і бути обраним до батьківського комітету ДЮСШ; 
- звертатися до органів управління фізичною культурою j 

спортом, директора ДЮСШ з питань ії роботи; 
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення 

організації навчально - тренувального процесу та зміцнення 
матеріально - технічної бази ДЮСШ; 

• • • u 

захищати закОННІ права та Інтереси ДІтеи в органах 

місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових 
органах. 

у. КЕРІВНИЦТВО ДЮСШ 

1. Безпосереднє керівництво ДЮСШ здійснює директор 
ДЮСШ, який призначається на пос~ (звільняється з посади) 
начальником відділу фізичної культури І спорту. 

На посаду директора ДЮСШ ~ризна?аєгься особа, яка : 
громадянином України, має вищу ОСВІТУ з. фІЗичного .в~о~~я І 
спорту освітньо _ кваліфікаційного PIB~ • "спе~lалlСТ або 
"магістр", стаж роботи у закладах та оргаНlзаЦI~ ~ІЗКУЛЬТУ~НО -
спортивної спрямованості не менше трьох РОКІВ 1 яка проишла 
підготовку та атестацію В порядку, встановленому 

Мінсім'ямолодьспортом. 
директор ДЮСШ . 
1. Здійснює загальне кеРІВНИЦТВ? ДЮСШ забезпечує 

рац. .... б. · озстановКУ кадРІВ, забезпечує створення 
ІОНальнии до Ір 1 Р •. . • 

належних уМов ДЛЯ підвищення фахового РІВНЯ працІВНИКІВ, 
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2. Забезпечує та Контротоє провс'nеННJI .. ~ навчально-

тренувалЬНОІ та спортивної роботи, несе відповідальність перед 
засновником (власником) за ії результати; 

3. В установленому порядку за погодженням із начальником 
відділу фізичної культури і спорту затверджує структуру і штатний 
розпис ~ОСШ, контроmоє додержання виконавчої та фінансової 
ДИСЦИПЛІНИ; 

4. . Забезпечує додержання вимог охорони здров'я, 
ант~ОПIНГОВО~~ з~конодавства, праці і господарської діяльності, 
санІтарно - ГІГІЄНІЧНИХ, протипожежних норм і норм техніки 

безпеки та несе за це відповідальність; 

~. ~редставляє ДЮСШ на підприємствах, в установах, 
органІЗацІЯХ та органах влади; 

6. Розпоряджається в межах наданих повноважень та в 
установленому порядку майном і коштами ДЮСШ, укладає угоди, 

відкриває рахунки в установах банків або органах Державного 
казначейства; 

7. Видає у межах своїх повноважень накази і контролює іх 
виконання, затверджує посадові інструкції працівників; 

. 8. Приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів - викладачів 
та інших фахівців відповідно до законодавства; 

9. У станОВJПOє надбавки і розглядає питання щодо надання 

доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам - викладачам та 

іншим фахівцям .дюсш, вживає інших заходів заохочення, а 
також дисциплінарного впливу; 

10. Несе відповідальність за виконання покладених на 
дюсш завдань, за результати фінансово - господарської 
дiJшьності, стан і збереження будівель та іншого мзйна, переданого 
в користуванняі володіння спортивної школи. 

Заступник директора ~СШ ~ навчально - тре~альної 
роботи повинен мати вИЩУ ОСВІТУ з фІЗИЧНОГО виховання І спорту . . . " ." 
освітньо _ кваліфікаційного РІВНЯ "спеЦІалІСТ чи "магІСТР , стаж , . 
роботи 1ренером _ викладачем не менше пяти роюв. .. 

Заслоник директора ДЮСШ з навчаJlЬНО - тревуваJlЬНОI 
.D..Оботв: .. . u 

1. Несе відповідальніСТЬ за органІЗацІЄЮ та ЗД1Исшоє контроль 
за Проведенням навчально - тренувальних занять; . . 

2. КОНТРОJПOє проведення відбору вихованцІВ, комплектацuo 
навчальних груп, виконання вихованцями в~тан?влених вимог для 
переведення іх з однієї групи підготов~ дО ІНШОІ; . . 

3 О · боту інструкТОРІВ - метОДИСТІВ, . ргашзовує ро 
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4. Здійснює контроль .. .. за виконанням вихованцями 

ІНДИВІДУальних плаНІВ ПІДГОТОВКИ· 

5. Готує пропозиції ЩОДО та~иФікації тренерів - викладачів; 
6. Координує роботу з науково - методичного та медичного 

забезпеченНJJ; 

.. ? Несе відповідал~ність за додержанням санітарно -
ГIГІЄНІЧ~ вимог, аНТИДОПІНГОВОГО законодавства, правил техніки 

безпеки ПІД час проведення навчально - тренувальної та спортивної 
роботи; 

8. Ор~анізовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів 
- викладаЧІВ. 

Заступник директора з адміністративно - господаРСblСОЇ 
роботи повинен мати вищу освіту освітньо - кваліфікаційного 
рівня "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр" 
та досвід адміністративно - господарської роботи. 

Посада заступника директора ДЮСШ з адміністративно -
господарської роботи передбачається за наявності власної 

матеріально - технічної бази. 
Заступник директора 

господарськоі роботи: 

дюсш з адміністративн_о -

1. Несе відповідальність за додержанням матеріально 
технічних умов для проведення навчально - тренувальної роботи, 
збереження майна та інвентарю, експлаутації будинків, приміщень 
дюсш, утримання їх у належному стані; 

2. Забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, 
організацію профілактичного нагляду за ЇЇ станом та проведенням 
поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентарю, 
утримання і використання транспортних засобів . 

. На посаду інструктора - методиста призначається 

фахівець який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту 
освітньо' _ кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи 
"магістр"; .. 

IИСТРУI(тОР - методисТ ДЮСШ: . 
1. Здійсшоє методичне забезпечен.ня та коор~инацlЮ ~обo:rи 

тренерів _ викладачів ДЮСШ з ВІдбору УЧНІВ, оргаиlзацlJО 
навчально _ тренувальної роботи, контроль за комплектуванням 
спортивних груп, змістом та резуль:атами навч~н.о : 
тренувальної роботи, організовує роботу з Пl~вищення КВ8JIlфlкацll 
тренерів викладачів, проведення ВІДКРИТИХ навЧ8JIЬНО-

тренувальних занять; 
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2. Be~e ~татистичний облік та аналіз результатів роботи 
ДЮСШ, ~IДДlлення, груп, накопичує передовий досвід тренерів _ 
викладаЧІВ, бере участь у підготовці статистичного звіту про 
роботу ДЮСШ, а також відповідає за ведення документації з 
питань проведення методичної роботи· 

З. Здійснює контроль за п~оведенням навчально 
тренувальних занять, виконанням навчальних програм з видів 

спорту, навчальних планів та відповідас за складення і додержання 
розкладу занять. 

у ДЮСШ може бути введена для кожного відділення посада 
старшого тренера - викладача у разі, коли під його керівництвом 

працює не менше двох штатних тренерів - викладачів. При цьому 

два тренери, які працюють як сумісники, вважаються одним 
штатним тренером - викладачем. 

Старший тренер - Вlfкладач виконує обов'язки, визначені 
для тренерів - викладачів, і здійсює контроль за діяльніСТJО 
тренерів - викладачів з видів спорту, несе відповідальність за 
організацію навчально - тренувального процесу, комплектування 

та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з 
підвищення кваліфікації тренерів - викладачів і за результати 
виступу спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе 
відповідальність за додержання норм антидопінгового 

законодавства. 

З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально 

- тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності 
працівників у ДЮСШ утворюється тренерська рада, яку очоJПOЄ ії 

директор. 

Тренерська рада: . 
1. Вивчає ІШани, результати та актуальНІ питання навчально -

тренувальної та спортивної роботи, а також питання щ~до 
додержання санітарно - гігієнічних вимог, забезпечення теХНІКИ 
безпеки, охорони праці; . о о 

2.Розробмє пропозиції щодо ПОЛІпшення Д1ЯЛ~Н?СТІ .. ~C~; 
З.Визначає заходи щодо підвищення квалlфlкацll кадРІВ, 

YlIровадження під час навчально - тренувальних занять досягнень 

науки і кращого досвіду роботи; 
4 Р б мендації з питань удосконалення навчально -. озро мє реко 

тренувал .0 спортивної роботи; 
ЬНОl та. ДЮСШ пропозиції щодо 

5.Вносить кеРІВНИЦТВУ ,о о 
налагодження міжнародних спортивних зв язюв, 
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б.Захищає права працівників на виявлення 
ініціативи, вільний вибір, форм, методів і засобів навчання 
аналіЗУЄ. форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, щО H~ 
придаТНІ для використання під час проведення навчально _ 
тренувальноітаспортивноїроботи; 

- ~озглядає інші питання, пов'язані з діяльністю дюсш. 
ЗаСІДання тренерської ради ДІОСШ проводяться у разі 

потреби, але не рідше одного разу на два місяці. 
Органом громадського самоврядування дюсш є загальні 

збори Ісолективу . Загальні збори колективу ДІОСШ СКЛИКaJОТЬСЯ 
раз нарік. 

у ДЮСШ за рішенням ії загальних зборів мох<уть 
утворюватись і діяти піклувальна рад та батьківський комітет. 

VI. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 
МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА 

ДИТЯЧО - ЮНАЦЬКОї СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ 
1. Фінансово господарська діяльність ДЮСШ 

провадиться відповідно до законодавства та статуту . 
. 2. Фінансування ДЮСШ здійснюється в установленому 

порядку за рахунок коштів засновника. 
з. ДЮСШ у процесі провадження фінансово 

господарської діяльності має право: 
- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від 

векомерційноі господарської та іншої діяльності відповідно до 
статуту· 

, _ модернізувати власну матеріальну - т~хнічн~ базу? 
_ користуватися і розпоряджатися маином ВІДПОВІДНО до 

законодавства та статуту; . 
_ користуватися безплатно земельними ДІЛЯНКами, на яких 

розташована ДЮСШ. 
Матеріальна - технічна база ДЮСШ ВКJlюч~є: зал боксу, 

шаховий клуб, адміністративне приміщення, oprreXНll<y, нерухоме 

майно. б . . . 
4; ВедеНЮl діловодстВО, бухгалтерського о тку та ЗВІШОСТІ 

В ДЮСШ здійснюється У порядку визначеному нормативно -
Правовими актами. 



VII. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЮСШ У РАМКАХ 
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

ДЮ~Ш має право підтримувати міжнародні спортивні 
контакти ІЗ спортивними організаціями інших країн, брати участь у 
міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями 
з метою вивчання міжнародного досвіду роботи. 

ДЮСШ має право укладити угоди про співробітництво, 
встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою 
фізичною культурOJО і спортом, навчальними закладами, 
науковими установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими об'єднаннями в установленому законодавством 
порядку. 

VIII. ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

Перелік документів, які повинна мати ДІОСШ, порядок 
обліку та звітності затверджується Мінсім'ямолодьспортом. 

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ дюсш 
1.Реорганізація або ліквідація ДЮСШ здійснюється на 

підсТаві рішення Засновника та відповідно до чинного 

законодавства. 

у разі ліквідації неприбутково~ ... opгaнi~aцi!.. і:і ак:иви 
повинні бути передані іншій неприБУТКОВІИ органlзацll ВІДПОВІДНО 

до виду або зараховано до доходу бюджету. . ... 
2. Внесення змін та доповнень до Статуту ЗДІИСНЮЄТЬСЯ В 

тому Ж порядку, що і прийнятrя цього Статуту. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар 

І.В.СanОЖIСО 



, , 

. 
ПОДАННЯ: 

Начальник відДілу фізичної 
культури і спорту 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

,. 
. . ; , : 

П.J. Лавер 

Л.М. ВиноrpaJО81 

, ' 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ФІЗИЧНОї КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

07400 м. Бровари, бульвар НсзвnеЖIIОсті, 2 тел./факс (294) S - 24 - 1 О 

..!:{J:....!.:lt,~/I...:....!I. 1.={():..:::9~_ Н!! 15PJ . 
На _____ в1Д __ _ Виконуючому обов'язки . 

МІСЬКОГО голови - секретарю 

ради 

Сапожку І.В. 

1/. ()] . 
оИподаННR 

Прошу Вас включити в порядок денний чергової сесії РОЗГЛJIд питання 

відділу фізичної культури і спорту: 

1. Про затвердженНJI Статуту дитячо - юнацької спортивної школи 

відділу фізичної культури і спорту Броварської міської ради. 

Начальник відділу П.l. Лавер 

I~ 


	0146
	0147
	0148
	0149
	0150
	0151
	0152
	0153
	0154
	0155
	0156
	0157
	0158
	0159
	0160
	0161
	0162
	0163
	0164

