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СТАТУТ 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬкої спортивної школи 
УПР АВЛІВНЯ ОСВІТИ 

БРОВАРСЬКОЇN.ПСЬКОЇРАДИ 



1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1. Дитячо-юнацька спортивна школа (далі - спортивна школа) -
позamкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує 
розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому 
порядку визнаний в У країні, створює необхідні умови для гармонійного 
вихованння, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного 
відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набyтrя навичок 
здорового способу житгя, підготовки спортивного резерву для збірних 
команд України. 

1.2. Засновником Спортивної школи є Броварська міська рада. 
1.3. Спортивна школа належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Бровари. 

1.4. Спортивна школа створена рішенням виконкому Броварської міської 
ради депутатів трудящих N!! 587 від 16.11.1963 р. 
1.5. Спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами 
Міністерства У країни у справах сім 'ї, молоді та спорту (далі -
Мінсім 'ямолодьспорт), Міністерства освіти і науки (далі - МОН), інших 
центральних органів виконавчої влади, рішеннями виконавчого комітету 
Броварської міської ради та Броварської міської ради Київської області. 
1.6. Спортивна школа є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк та діє 
на підставі Статуту. 
1.7. Спортивна школа має свою матеріально-технічну базу, необхідну для 
проведення навчально-виховного процесу, адмінприміщення, кваліфікований 
адміністративний і тренерсько-викладацький склад. 
1.8. Юридична адреса: 07400, Київська обл .. , м. Бровари, вул. М. Лагунової, 
l1-б,тел.5-Зl-45. 
1.9. Спортивна школа має право від свого імені укладати угоди, набувати 
майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем, 
відповідачем в суді та господарському суді. . . 
1.10. Спортивна школа є неприбутковою оргашзацlЄЮ. 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬкоl спортивноl школи 
дюсш: 

МЕТА: .... б . .... 
_ .... e~a ФіЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОІ та ВИХОВНОІ ро оти серед ДІтеи І 

ЗД1Исн ДПА ..." б. ... 
підлітків, направленої на змщнення ІХ здоров я, а також все ІЧНИИ 

фізиЧний розвиток і набyтrя навичок здо~ового способу житrя; 
роботи по залученшо учmв до систематичних занять - проведеННJI 

фізичною культурою та спортом; . . . . .. 
_ надання всебічної допомоги загальБВООСВІТНl~ школам в. органlЗацu 

•• .и. спортивно-масової ро оти з ВИДІВ спорту, яКІ культивує 
меТОДИЧНО1 1'1 . 

спортmкола. 



ЗАВДАІПІЯ: 

- виявлення здібних дітей та підлітків для систематичних занять 
спортом; 

- п~дготовка талановитих учнів для залучення їх до навчання і 
ПІдвищення спортивного рівня у спеціалізованих спортивних закладах 

з метою поповнення резерву національної збірної команди України; 

- з~~езпечення придбання учнями мінімуму знань у галузі особистої 
ПГІЄНИ та надання першої медичної допомоги , а також оволодінню 
теоретичними основами і елементарними способами оцінки свого 
фізичного стану. 

2. ОРГ АНІЗАЦІЙІІО-ПР АВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 
спортивної ШКОЛИ 

2.1. Мінсім"ямолодьспортом, ман в установленому порядку здійснюють 
управління діяльністю спортивних шкіл незалежно від підпорядкування, 

типу і форми власності. 
2.2. Спортивна школа підпорядкована управліншо освіти Броварської міської 
ради. 

2.3. Спортивна школа у своїй структурі має відділення: 
- Плавання; 
-Гандболу; 

- Художньої гімнастики; 
- Хортингу; 
- лижних гонок; 

- Футболу. 
2.4. Штатний розпис Спортивної школи затверджується начальником 

управління освіти Броварської міської ради. 
2.5. Відділення спортивної школи ВЮІІОчають: 

_ Групи початкової підготовки, в JIICИX здійснюється відбір 
обдарованих ВИХОВaJЩів для под~ьшої спеціалізації в o~paнoмy .~иді спор~, 
забезпечується підвищеНВJI У них Інтересу до peГY~HOl P~?BOl ак:ивНОСТl, 
розвиток здібностей, формування морально-еТИЧН011 ВОЛЬОВ01 поведІНКИ; 

_ Групи попередньої базової підготовки, в яких здійСlПOється 
підготовка вихованців до тренувальних та змагальних навантажень, 
необхідних для досягнення високих спортив.них результатів, забезпечуєть~я 
підвищення рівня фізичної підготовки та поmпmеННJI спортивних результаТІВ 

вихованців; оо • 

_ Групи спеціалізованої базОВОI ПJДГо:roвки, до яких з~аєтьс~ 
O~.ro.. -~тп.,кicть перспективних вихованцш з метою спеЦlалlЗованОl 
АА~.D!пальна AU~Q • 

СП .. ·дroТОВКИ ""СІ' досягнення ними високих спортивtlИХ результаТІВ; 
ОРТИВН01П1 ~_. б 

_ Г підготовки до вищих досягнень дm1 за езпечення 

РУПИ ... ~1'cruи висоКИХ спортивНИХ результатів на Всеукраїнських 
Досягнення ВихОВAQ.ЦIU· .... • 
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та Мї>кнародних змаганнях, підготовки резерву до національних збірних 
команд України. 

2.6. Спортивна школа підлягає державній атестації, яка проводиться не рідше 
одного разу на 1 О років у порядку, встановленому МОН. 
2.7. Спортивна школа має першу категорію. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ спортивної ШКОЛИ 

3.1. Навчально-тренувальна та спортивна робота спортивної школи 
проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що вказані в п. 2.5. 
Статуту. 

Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально
тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні 
заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика 
суддівства спортивних змагань. 

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних 

змаганнях різного рівня. 

3.2. Навчальний рік у спортивній школі починається з 1 вересня. 
Річний навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 

тижні. для груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки 
передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних 
занять в умовах спортивно-оздоровчого табору. 
3.3. Тривалість навчальної години в спортивній школі становить 45 хвилин. 
Тривалість одного заняття в спортивній школі не може перевищувати: 

- Двох навчальних годин У групах початкової підготовки; 
- Трьох навчальних годин У групах попередньої базової 

підготовки; 
_ Чотирьох навчальних годин У групах спеціалізованої базової 

підготовки та підготовки до вищих досягнень. 

З .4. Режим щодеШlОЇ роботи спортивної школи визначається розкладом 
занять, що затверджується на навчальний рік директором спортивної школи, 
правилами внутрі1IПlЬОro трудового розпорядку та колективним договором 

між адміністрацією спортивної школи та профспілковим комітетом, а у разі 
відсутності профспілкового комітету - представниками трудового колективу, 

що обрані та уповноважені ним. . . 
у період канікул У загальНООСВІТН1Х нав~~них закладах спортивна школа 

працює за окремим планом, затвердженим u директором. . 
Адміністрація спортивної. школи с~ворює для вихованЦІВ, тpeHep~: 

ВИКJIsдачів та інших працівНИК1В безпеЧНІ умови для навчально-тренувальНОl, 

спортивної та іншої роботи. ., . . .... 
3.5. Норми наповнюваності груп В1ДД1Лень.~ ВПДІВ спорту 1 тижневии pe~ 
навчально-тренувальної та СПОРТ}ІВНОI роботи спортив~ ШІОЛ 
встанОВJПOються відповідНО до Навчальних програм з ВИДІВ спорту 

затверджених Мінсім'ямолодьспортом. 



З.6. Проек; ~лану комплектування відділень з видів спорту на наступний 
навчальнии РІК подає директор спортивної школи управлінню освіти до 1 
серпня поточного року для затвердження. 

Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються 
директором спортивної ШКОЛИ за погодженням з управлінням освіти до 1 
вересня, а для груп початкової підготовки - до 1 жовтня поточного року. 
Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть 
вноситися в установленому порядку зміни. 

. Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки і груп 
ПІДГОТОВКИ до вищих досягнень погоджуються також відповідно з 

Республіканським комітетом по фізичній культурі та спорту структурними 
підрозділами з фізичної культури та спорту Київської міської 
держадміністрації. 

З.7. ДО спортивної ШКОЛИ приймаються всі особи, що бажають займатися 

фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної 
підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не 
мають медичних протипоказань. 

Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків 
або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем 
проживання або лікаря загальноосвітнього навчального закладу про 

відсутність медичних протипоказань для занять. 
Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуваншо до спортивної школи, 

залежить від специфіки виду спорту затверджених Мінсім' ямолодьспортом. . 
Переведення вихованців спортивної школи відповідно з групи початкової 

підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої 
базової підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюється 
після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних 

програмах з видів спорту затверджених Мінсім' ямолодьспортом. 
Вихованці, JIICЇ досягли 18 років, залишаються У спортивній школі у групах 

попередньої базової підготовки четвертого і ~'ятого року навчання, групах 
спеціалізованої базової підготовки та групах ПІДГОТОВКИ до вищих досягнень 

за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих 
спортивних результатів за погодженням з !есny~ліканс~ KO~~TeTOM по 
фізичній культурі та спорту, c~yктyp~~ п~о~дш~ з ФІЗИЧН01.КУЛЬТУРИ 
та спорту Київської облаСН01 державН01. 8ДМ1Н1страц11. ВихованЦІ можуть 
перебувати у спортивній ппсолі д~ 2З роКІВ в~чно за умови навчання іх у 
вищих навчальних закладах І-ІУ рІВНЯ ~едитацll. .. . 
З.8. Вихованці спортивної школи, ЯКІ. н~авлеН1 для mдвищення PIBНJI 
спортивної майстерності до СП~Цlал1ЗОВ~. 'R~чальних. закл~ 
спортивного профілю, шкіл ВИЩОІ спорти.вНОI маист~рносп, цеНТРІВ 
олімпійської підготовки і команд з ігрових B~IB ~порту, ЯКІ беруть участь у 
че . ....аУ України серед команд ВИЩ01 mги, не ВКJIЮчаються до 
МПl0на~АА .. б 

~.... складу груп спорТИВН01 ШКОЛИ, але можуть рати участь у 
aи ... ЬКlCHOГO •• 
спортивних змаганнях у складі команд СПОрТИВНОI ШКОЛИ протяг~м двох 

. .. направлення За тренером-викладачем СПОРТИВНОI школи 
РОКІв з часу ІХ . 



Збе~ігаІОТЬСЯ прот~гом двох років, з часу направлення зазначених вихованців, 
ран1ше вст~овлеНl надбавки (доплати) за ЇХ підготовку. 
3.9. У разІ потреби у загальноосвітніх навчальних закладах, у порядку 
затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положен~я про дитячо-юнацьку спортивну школу» від 5.11.2008 К!! 993, 
можуть ВІдкриватися спеціалізовані ЮІаси з видів спорту з продовженим 
днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та 

спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і 
додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі 
відповідної угоди, укладеної між спортивною школою та навчальним 
закладом. 

З.9.1. В угоді зазначаються обов'язки сторін щодо фінансового забезпечення, 
комплектації класу, раціонального поєднання навчання із занятrями 
відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення 
медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо. 
З.9.2. Спеціалізовані класи віДlСРИВаються в установленому порядку до 
початку навчального року і затверджуються наказом управління освіти. 

З.9.З. Навчальний процес в спецкласах проводиться за навчальним планом 

відповідного загальноосвітнього закладу. 
Директор спортивної школи за погодженням з педагогічною радою 

загальноосвітнього навчального закладу та батьками учнів або особами, що 
іх замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни в установленому 
порядку, терміну закінчення навчального року, початку та закінчення 
півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання учнями 
спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту. 
З.І0. для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та 
активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі 
табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під 
керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у 
денних спортивно-оздоровчих таборах та 1 О вихованців - у цілодобових. 
З .11. Спортивна школа має право. прово~ти навчально-тренуваль~і збори 
для підготовки команд, спортсмеmв до МІсцевих, обласних, всеУКР81НСЬКИХ, 
міжнародних змагань та організовувати спортивно-озд~ровчі табори із 
забезпеченням вихованців харчуванням, фармаколопчними медико
відновлювальними засобами, Biтaмiнs:m та ~ілкО~О-ГЛlOкозними 
препаратами, спортивною екіпіровкою T~ Інвентарем В1ДПОВ1ДН~ дО норм, 
затверджених Мінсім' ямолодьспортом, та ІНШИХ ~ормативних актІВ. 

Тривалість навчально-тренувальних. зБОРІВ становит~ У групах 
попередньої базової підготовки не. БІЛЬШ як 1.00 ~B, У групах 

.. .. базОВО·I· шдго. товки - не бшьш як 150 ДН1В на рІК. 
спеЦI8Л1зованОl .. 

п"'n' анців які входять до складу нацlОНальних зБІРНИХ команд 
f-Чи&. вихов, . ." . 

України затвердженого наказом МіНСІМ ямолодьсп~~ту, та. гp>:t П1ДГОтовки 
до вищ'их досягнень, можуть ~овод~ся поспин~. ДІЮЧІ :sа;ч~ьно
тренувальні збори строком до 24 ДНІВ на МІСЯЦЬ, але не ШЬШ як ДНІВ на 

рік. 
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Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного плану може 
~ро~одити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та 
ІНШІ змагання. 

3.12. Організація медичного супроводження підготовки вихованців 
спортивної школи здійснюється відповідно до спільних нормативних 
документів Мінсім"ямолодьспорту і моз. 

Лікар або середній медичний працівник спортивної школи здійснює 
безпосередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної та 
спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу 
вихованцям. 

3 метою запобігання погіршенню здоров"я вихованців спортивної школи 
лікар або середній медичний працівник здійснює: 

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

- Додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після 
захворювання або травми; 

- Контроль за використанням вихованцями медико-

відновлювальних та заборонених до вживання засобів; 
- Відсторонення вихованців від занять за станом здоров"я; конроль 

за додержанням строків поновлення занять після захворювання 

або травми; 
- Контроль за додержанням санітарно-гігієнічнх норм у MicЦJIX 

проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також 

під час їх проведення; 
_ Облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять. 

3.13. Робота медичних працівників спортивної школи повинна бути 
організована відповідно до вимог законодавства. 

4. УЧАсники НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА спортивної 
РОБОТИ 

4.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в спортивній 

школі є: 
- Вихованці; 
_ ТренеРИ-ВІпсладачі, медичні працівшП<И та інші фахівці; 
_ Батьки або особи, що їх замішоють; 
_ ДИректор та його заступники. 

4.2. Вихованці спортивної школи M~ТЬ ~~aвo H~: • 
_ здобугІЯ позаппалЬНО1 OCBl~ спортивного... ПРОф1ЛЮ~ 

1Д• оцтва про закінчення СПОРТИВНОI ППСОЛИ та КОПll осоБИСТО1 
одержання св мі . " 

ена ФОРМИ яких затверджуються всІМ ямолодьспортом та 
картки спортсм , 
МОН.; 

добровільний вибір виду c~opтy? 
проходження підготовки ВІДПОВI~О до навчальних прогр~ 

з видів спорту під керівництВОМ tpehepa-ВИЮІвдача, . 



безпечні та нешкідливі умови для навчання; 
-. користування матеріально-технічною, спортивною базою та 

за наяВНОСТІ - оздоровчою базою спортивної школи; 

. .. одержання в установленому порядку спортивного 
Інвентарю ІНДИВІДУального користування; 

забезпечення в установленому порядку спортивним одягом 
та спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час 

навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до MicЦJI 
проведення змагань, навчально-тренувальних зборів і нарад; 

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

грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи; 
представлення в органах громадського самоврядування 

СПОРТИВНОЇUIколи; 

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і 
фізичного насильства, від дій працівників ШКОЛИ, які порушують іх права, 

принижують честь і гідність. 
4.3. Вихованці спортивної школи зобов"язані: 

- поєднувати занятrя в спортивній школі з навчанням у 
загальноосвітньому навчальному закладі; 

- виконувати навчальні програми з метою досягнення 

запланованих спортивних результатів; 
- підвищувати свою спортивну майстерність та загальний 

культурний рівень; 
_ додержуватися здорового способу житrя, норм морально-етичної 

поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни; 
_ брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, 

передбачених індивідуальними і календарними планами; 
_ додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на 

рік диспансерне обстеження, починаючи з навч~ у групах попередньої 
базової підготовки; 

_ виконувати положення антидопінгового законодавства; 
_ берегти державне, громадське і особисте майно; . 
_ додержуватися вимог статуту, правил поведІНКИ вихованця 

СПОРТИВНОЇDIКОЛИ. 
4.4. Тренером-викладачем с~ортивн~ї школи може бути о~оба, що має ~исокі 
моральні якості вищу ОСВІТУ З фІЗИЧНОГО виховании І спорту ОСВІТНЬО-

, " .. "." 
кваліфікаційного рівня "бак~~р ,,,с~е~lалIСТ ЧИ. "магІСТР . . ... 
4.5. Тренери-викладачі та ІНШІ ФaxtВЦІ, залучеш до роботи У СПОРТИВНІИ 
школі, мають право на: .. .. 

_ внесеННЯ керівництвУ СПОРТИВН~І ШКОЛИ та органам вик?навЧОІ 
влади у сфері фізичної культури і спорту, ІНШИМ органам ВИІсонавЧОl влади 

пр .... до поліпшення навчально-тренувального та виховного 
ОПОЗИЦ1И ЩО .. . .. 

процесу, подання на розгляд керівництвУ ~ПОРТИВНОІ ШКОЛИ І тренеРСЬ~Обl 
ради пропозицій щодо заохочення вихованц1В, застосувании стягнень дО ОСІ , 



ЯКІ порушують статут внутрішнього трудового розпорядку спортивної 
школи; 

. - участь у роботі методичних об"єднань, нарад, зборів, інших 
opгaн~B ~амоврядування спортивної шкопи, у заходах, пов"язаних з 
органІзацІЄЮ спортивної роботи; 

- підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної шкопи та 
інших джерел; 

. - вибір науково та методично обгрунтованих форм, методів і 
засоБІВ навчально-тренувальної та спортивної роботи; 

- захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства; 
- моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних 

результатів у виконанні покладених на них завдань; 
- забезпечення в установленому порядку СПОРТИВНОЮ фОРМОЮ і 

спортивним взyrтям, індивідуальним інвентарем ДJUI проведення навчально
тренувальної та спортивної роботи; 

- безпечні та нешкідливі для здоров"я умови. 
4.6. Тренери-викладачі, залучені до роботи У спортивній школі, зобов"язані: 

- виконувати навчальні програми з видів спорту; 

- навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних 
напрямків навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з 
урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей 

вихованців; 
- сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та 

запитів вихованців, а також збереженmo здоров"я; 
- здійснювати котроль за додержанням вихованцями норм 

морально-етичної поведішси, вимог документів, що регламентують 
організацію навчально-тренувального процесу; 

_ додержуватись етики, поважати гідність вихованців, зихюцати їх 
від будь-яких форм фізичного, психічного на~ильс:ва; . 

_ здійснювати контроль та нести ВІДПОВІДальНІСТЬ за додержанням 

норм антидопінгового законодавства; 
_ береrти здоров"я вихованців, пропагувати здоровий спосіб 

житrя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи 
вихованців які не пройшли медичне обстеження в установленому порJJДIC}'; 

~ постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну 

культуру;. б " . 
_ вести документацІЮ з питань виконання посадових о ОВ язІС1В 

(журнали, плани роботи тощо); .. 
_ сприяти особистим ПРИЮl~ом в~ованню поваги до державно! 

символіІСИ, принципів загальНОJПOДСЬКОІ мораш, 
_ проходити щороку в установленому порядку медичне 

обстеження; .. 
_ додержуватися вимог статуту СПОРТИВНОІ. Ш:О~' ВИІСонува~ 

правила uavгnішнього трудового розпорядку, посадОВІ О ов ЯЗКИ, накази І 
-J-r •. ОЛИ. 

розпорядження керівництва спортИВН01 шк , 
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- брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи; 
- додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового 

законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і 
спортивної роботи. 

4.7. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, 
затвердженого директором спортивної школи. 

4.8. Обсяг навантаження тренера-викладача визначається директором 
спортивної школи згідно із законодавством і затверджується управлінням 
ОСВ1ТИ. 

Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, 
затверджених в установленому порядку Мінсім"ямолодьспортом за 

погодженням з Мінфіном. 

4.9. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом 
навчально року здійснюється директором спортивної школи у разі 
виникнення обгрунтованої потреби з додержанням вимог закодавства про 
працю. 

4.10. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. 
Склад бригади та регламент ії роботи затверджує директор спортивної школи 

на підставі відповідного рішення тренерської ради спортивної школи з 
додержанням вимог, визначених Мінсім"ямолодьспортом. 
4.11. Тренери-викладачі спортивної школ підлягають атестуванню один раз 
на чотири роки в порядку, визначеному Мінсім"ямолодьспортом. 
4.12. Батьки вихованців або особи, що їх замішоють, мають право: 

- обрати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 
громадського самоврядування спортивної школи; 

- звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, 
директора і органів громадського самоврядування спортивної ІІІКОЛИ з питань 

ії роботи; 
_ брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази 

спортивної школи; . . . ... . 
_ захищати закоНН1 права та штереси ДІтеи в органах М1сцевого 

самоврядування та у відповідних державних і судових органах. 

s. КЕрШВ и • ,тво спортивною школою 

5.1. Безпосереднє керівництво спортивною школою здійсшоє директор, ~ 
призначається на ПОСаду .. (звіль~єть~я з посади) начальником упраВЛ1ННЯ 
освіти Броварської MichKOI ради ВlДПОВI~О до законодавства. 

Н аду директора спорТИВНО1 школи призначається особа, яка Є а пос . ф' . 
України має вищу ОСВІТУ з lЗичного виховання І спорту 

громадишmом, . . "б ." б . .ф·кaцt·ин'" ого рівня спеЦI8Л1СТ а о ,,мапстр , стаж ро оти у 
ОСВІтньо-кват І " .. • 

'зац~""' ФіЗКУПЬТVnНО-СПОРТИВНОl спрямоваНОСТІ не менше 
закладах та оргаНІ &АА '6Jr • 

. ., РО~JfПYnа пі ттrOTOBКY та атестац1Ю в порядку, встановленому 
трьох роюв 1 яка п nuu.& ,... 

Мінсім"ямолодьспортом. 
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5.2. Директор спортивної школи: 
- Здійсmоє загальне керівництво спортивною школою, забезпечує 

раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних 
умов для підвищення фахового рівня працівників; 

- Забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та 
спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником (власником) за 
ії результати; 

- В установленому порядку за погодженням із засновником 
затверджує структуру і штатний розпис спортивної школи, контролює 
додержання виконавчої та фінансової дисципліни; 

- Забезпечує додержання вимог охорони здоров"я, антидопінгового 
законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, 
протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність; 

- Представляє спортивну школу на підприємствах, в установах, 
організаціях та органах влади; 

- Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами 

спортивної школи, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або 
органах Державного казначейства; 

- Видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і 

контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників; 
- Приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та 

інших фахівців відповідно до законодавства; 
- Установлює надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, 

премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям 
спортивної школи, вживає інших заходів заохочення, а також 
дисциплінарного ВIDIИВу; 

_ Несе відповідальність за ВИlCонання покладених на спортивну 

школу завдань, за результати фінансово-господарськоі діяльності, стан і 
збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння 

СПОРТИВНОЇПІКОЛИ. 
5.3. Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи 
повинен мати вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо
кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр", стаж роботи тренером-, . 
викладачем не менше п яти роюв. 
5.4. Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної 

роботи: .. ій 
_ Несе відповідальність за оргamзацuo та зд сmoє контроль за 

проведенням навчально-тренувальних з~ть; 
_ КОНТРОJПQє проведення ВІдбору виховаців, комплектацію 

мп виконання ВИХОВaRЦJIМи встановлених вимог для 
навчальних ГPJ АА' • •• ... упи mдr" отовки дО ІНШОІ" 
переведення їх з ОДНІЄІ гр .' . 

_ Організовує роботу iHCTPYKTOP�b-метОДИСТ1В; . . 
_ ЗдійсlПOЄ контроЛЬ за викон8НЯМ вихованцями ШДИВ1Д}'альних 

планів підготовки; ф".." . 
_ Готує пропозиції щодо тари 1К8Ц1 тренеРІв-викладаЧІВ, 
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- Координує роботу з науково-методичного та медичного 
забезпечення; 

- Несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних 
вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час 
проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи; організовує 

роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів. 
5.5. Заступник директора спортивної школи з адміністративно-господарської 
роботи повинен мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня 
"молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" та досвід 
адміністративно-господарської роботи. 

Посада заступника директора спортивної школи з адміністративно
господарської роботи передбачається за наявності власної матеріально
технічної бази. 

5.6. Заступник директора спортивної школи з адміністративно-господарськоі 
роботи: 

- Несе відповідальність за додержанням матеріально-технічних 
умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та 

інвертарю, експлуатацію будинків, приміщень спортивної школи, утримання 
їх у належному стані; 

- Забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію 
профілактичного нагляду за n станом та проведення поточного ремонту 
спортивних спору, обладнання, інвентарю, утримании і використании 
транспортних засобів. 
5.7. У спортивній пп<олі вищої категорії передбачається не менше трьох 
посад інструкторів-методистів, першої категорії - двох, другої категорії -
однієї. 

на посаду інструктора-методиста призначається фахівець, пий має 
вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня 
"бакалавр", "спеціаліст" або "магістр". 
5.8. �hctpyktop-метОД1IСТ спортивної школи: 

_ ЗдіЙС1ПОє методичне забезпечення та координацію роботи 
тренерів-викладачів спортивної пп<ОЛИ з відбору -учнів, організацію 
навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням спортивних 

rpуп, змістом та результ~т~и ~авчаль~о-тренув~ної роботи, ор~іЗовує 
роботу з підвищення квamф1ІОЩ11 тренеРІв-викладаЧІВ, проведения ВІДКритих 

навчально-тренувальних занять;. .. .. 
_ Веде статистИЧНИЙ оБЛІК та ан8Л1З результаТІВ роботи СПОРТИВНО1 

школи, відділення, груп, накопичує пер~довий досвід tpehepiB-В~КJIадачів, 
бере участь у підготовці статиСТИЧНОГО зв~:>' про роботу СПОРТИВНО1 школи, ~ 
також відповідає за ведення документацll з -питань проведения метОДИЧНОІ 

роботи; 
_ 3 ійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних 

Д • • 
"''LY'LY~.t' навчальНИХ програм з вИД1В спорту, навчальних ПЛ8НlВ та 

занять, викОна.ппл.о ..... 
відповідає за складення і додержання розкладу З8НJlть. 
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5.9. у СПО~ТИВНій школі вищої та першої категорії може бути введена посада 
старшого 1нструктора-методиста у разі, коли під його керівництвом працює 

не менше двох інструкторів-методистів. 
На посаду старшого інструктора-методиста призначається фахівець, 

який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо
кваліфікаційного рівня "спеціаліст" чи "магістр". 

Старший інструктор-методист очолює роботу інструкторів-методистів, 
веде контроль за їх діяльністю та виконує функції, які передбачені для 
інструкторів-методистів. 

5.10. у спортивній школі 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-викладач виконує обов"язки, визначені для тренерів

викладачів, і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викдачів 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 додержанням норм антидопінгового законодавства. 
5.11. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально

тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у 
спортивній школі утворюється тренерська рада, яку очоJПOЄ ії директор. 

Тренерська рада спортивної школи: . 
- Вивчає плани, результати та актуальш питання навчально

тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання 
санітарно-гігінічних вимог, забезпечеННJI техніки безпеки, охорони праці; 

_ Розробляє пропозиції щодо поліпшеННJI діяльності спортивної 

ПllCоли; 

_ Визначає заходи щодо підвищеННJI кваліфікації кадрів, 
упровадження під час навчально-тренувальних занять дocJIГНeнь науки і 

кращого досвіду роботи; ... 
_ Розробляє рекоменд8Ц11 з питань удосконалення навчально-

тренувальної та спортивної роботи; .. 
_ Вносить керівництВУ СПОРТИВНОl школи пропозиції щодо 

" .. 
налагодження міжнародних спортивн~ зв ЯЗКlВ, • • • • .. 

_ Захищає права працівНИКlВ на B~eННJI 1НЩlативи,. вlЛЬНИИ 

В б· Ф метоДІВ· і засобів навчання,аналlЗУЄ форми, методи 1 засоби 
и 1р орм, . . 

C
vacoBye такі що не придаТН1 ДЛJI використання ПІД час 

навчання та А '.. •• б 
ально_тревувanЬНОlтаСПОРТИВНОlРО оти; проведення навч " . . . 

_ розглядає інші питання, пов ЯЗан1 з ДІЯЛЬНІСТЮ спортивної 

ІПІСоли. .. . 
З . "'''Пucr тренерської ради спорТИВНОI школи ПРОВОДJIТься У разІ 
aCIД~ • • 

б 1ДПІ• е o~oгo разу на два МІСЯЦІ. 
потре и, але не р ,...АА 
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5.12. Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні 
збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які 
залуч~ються до нав:ально-тренувальної та спортивної роботи, і представники 

баТЬКlВСЬКОГО KOMlTeтy. Загальні збори колективу спортивної школи 
скликаються не рідше одного разу на рік. 
5.13. У період між загальними зборами може діяти рада спортивної школи, 
діяльність якої регулюється ЇЇ статутом. 

Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного 
розвитку спортивної школи, надає допомогу керівництву в іх вирішенні, 
здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва. 
5.14. у спортивній школі за рішенням ії загальних зборів можуть 
утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет. 

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬШСТЬ 
ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХІПЧВА БАЗА спортивної школи 

б.l. Фінінсово-господарська діяльність спортивної школи проводиться 

відповідно до законодавства та цього статуту. 

б.2. Фінансування спортивної школи здійснюється в установленому порядку 
за рахунок коштів Броварської міської ради та відповідного бюджету. 
6.3. Спортивна школа у процесі проводхсення фінансово-господарської 

діяльності має право: 
- Самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від 

некомерпійної та imпої діяльності відповідно до статуту; 
_ Модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу 

спортивно-оздоровчих таборів; 
_ Володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до 

законодавства та статуту; 
_ Користуватися безоплатно земельними ділянками, на JIКИX 

розташована спортивна школа; 
_ Надавати платні послуги спортивно-оздоровчого направлеНWI 

згідно діючого законодавства; 
_ Виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і 

статуту спортивної ппсоли. .. . . . 
б.4. Матеріально-техніт.mа база СПОР:ИВН.О1 школи вюпочає адм1Нl~атив~ 
приміщення та спортивні бази (басеИ;", Ігрове поле~ лижну базу), п~соБНI 
приміщення, обладнання, засоби зв язІ?' oprreXН1КY~ земельну дIJIJIНКy, 
рухоме і нерухоме майнО, що перебуває в 11 корис:>,ваннl. .. 

6 5 п "« оведення навчально-тренувальНОl та СПОРТИВНОI роботи 
•• WUJ. пр .... б 
спортивній школі, за відсутності влаС~ОI спортивнО! ази, MO)КYТ~ надаватися 
в користування безоплатно аб~ ~a. ПІЛЬгових ~OBax ~ПОРТИВНl споруди за 
умови додержання cabitaPHO-nnЄНlЧИИХ норм .1 н(еПОГІрш)енНJI стану таких 

. П к надання зазначених об'єкт1В споруд У користування 
закладІВ. орядо . . 
визначаєтьсЯ Броварською міською раДОІО В1ДПОВ1ДНО дО законодавства. 
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б.б. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в спортивній 
школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами. 

7. ДІЯЛЬНІСТЬ спортивної ШКОЛИ у РАМКАХ 
МІЖНАРОДНОГО СПШРОБІТНИЦТВА 

7.1. Спортивна школа за наявності належної матеріально-технічної бази, 
власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні 
контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у 
міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою 
вивчення міжнародного досвіду роботи. 
7.2. Спортивна школа має право укладати угоди про співробітництво, 
встановлювати прямі зв"язки з органами управління освітою, фізичною . 
культурою 1 спортом, навчальними закладами, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об"єднаннями інших країн в 
установленому законодавством порядку. 

За наявності відповідних умов спортивна школа може здійснювати 
прийом іноземних делегацій. 

8. JIIКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ 
8.1. Реорганізація та ліквідація спортивної школи здійснюється за рішенням 
Броварської міської ради у відповідності з чинним законодавством. У разі 
ліквідації Спортивної школи її майно повинно бути передано іншій 
неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу 

бюджету. 
8. ДОКУМЕНТАЦІЯ спортивної ШКОЛИ, 

порядок ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

8.1. Перелік документів, які п~в~~ мати спортивна школа, порядок обліку 
та звітності затверджуютьСЯ МінсlМ ямолодьспортом. 

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА доповНЕНЬ 
10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту здійснЮЄться в тому ж порядку, 
що й прийнятrя Статуту. 

І.В. СапОЖІСо 



Подання : 

виконуюча обов'язки 
начальника управління освіти -
заступник начальника 

Погоджено: 

заступник міського голови 
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~ Л.М. BIIJIt 
І 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

07400 М. Бровари, вул. Гагаріна, 18, тел (04494) 5-14-81, 5-14-82 

від J &: 'I.ap~ Н!! f4!" 
НаН!! за --

Подання 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Управління освіти Броварської міської ради просить винести на розгляд 
сесії Броварської міської ради питання «Про затвердження Статуту ДИТJlЧо

юнацької спортивної школи управління осВіти Броварської міської ради». -,..------------_. - - -- ........ -.... - .--. - -- ._-. __ .. ------.... _ ... _-- ------

Виконуюча обов' ЯЗКИ 
начальника управління освіти -
заступник начальник 

СидЬКО Ю.М. 
4-61-83 

о.н.Лохова 
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