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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр фізичного виховання, спорту і здоров’я Навчально-наукового інституту 
інклюзивної освіти та соціальної реабілітації Державного університету економіки і 
технологій (далі - Центр Інституту) створений з метою формування знань і звичок щодо 
здорового способу життя та надання практичної, методичної й оздоровчої допомоги 
працівникам Університету, студентській молоді та мешканцям міста.

1.2. Центр здійснює свою діяльність через надання платних послуг у сфері фізичної 
культури та спорту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року 
№ 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 
комунальної форми власності».

1.3. У своїй роботі Центр керується діючими Конституцією України, законами України, 
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, 
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами 
Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, наказами і розпорядженнями 
ректора і цим Положенням.

1.4. На працівників Центру поширюються Правила внутрішнього трудового розпорядку 
університету і Колективного договору.

2. СТРУКТУРА

2.1. Структуру і штатну кількість Центру затверджує ректор Університету.
2.2. Обов’язки працівників центру визначаються посадовими інструкціями, 

затвердженими ректором університету.

3. ЗАВДАННЯ

3.1. Основними завдання Центру є залучення до системи занять фізичною культурою і 
спортом, зміцнення здоров’я, проведення активного відпочинку, профілактика захворювань і 
збереження працездатності працівників Університету, здобувачів вищої освіти, осіб з 
освітніми потребами та мешканців міста через надання відповідних платних послуг:

- організація фізкультурно-оздоровчих груп за інтересами;
- організація груп удосконалення спортивної майстерності за видами спорту;
- надання практичної й методичної допомоги у галузі фізичної культури факультетам, 

інститутам, кафедрам, структурним підрозділам Університету та іншим організаціям;
- організація фізкультурно-спортивної роботи, підготовка і проведення спортивно- 

масових заходів, спрямованих на популяризацію фізичної культури, спорту і здорового 
способу життя;

- надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, 
туризму, фізичної культури і спорту;

- забезпечення ефективного цільового використання спортивних споруд, на яких центр 
проводить свою роботу, раціональне використання енергоресурсів і комунальних послуг;

- забезпечення належного обладнання приміщень центру у відповідності до вимог 
правил охорони праці та протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та 
інших вимог;

- організація та проведення факультативних занять для осіб, які навчаються в 
Університеті.

4. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

4.1. Джерелами формування кошторису Центру є:
- доходи, отримані від проведення фізкультурно-оздоровчих спортивних заходів, занять



з
для осіб, які не навчаються в Університеті;

- добровільні грошові та майнові внески приватних осіб, установ, організацій і 
підприємств;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
4.2. Центр надає послуги на підставі прейскуранту вартості послуг.
4.3. Організація та проведення факультативних занять для осіб, які навчаються в 

Університеті на безоплатній основі.
4.4. Майно Центру перебуває на балансі Університету і використовується Центром 

відповідно до видів і напрямків своєї діяльності й чинного законодавства.

5. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ

5.1. Реорганізація або ліквідація Центру здійснюється згідно з чинним законодавством 
наказом ректора Університету.

5.2. При реорганізації або ліквідації Центру звільненим працівникам гарантується 
додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Положення розглядається і затверджується рішенням Вченої ради Університету та 
вводиться в дію наказом Ректора.

6.2. Зміни та доповнення до Положення приймаються в тому самому порядку, що і 
саме Положення.

Завідувач Центру фізичного 
виховання, спорту і здоров’я Едуард КАИДА

ПОГОДЖЕНО: на засіданні науково-методичної ради 26.08.2021 року (протокол № 2)

Голова науково-методичної ради,
в.о. проректора з науково-педагогічної,
навчальної роботи та міжнародної діяльності

В.о. директора ННІ ІОСР 

Начальник юридичного відділу

С. ГУШКО

М. КУШПА 

О. СЛІСАРЕНКО
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