СВЯТОШ ИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖ АВН А АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№
Про внесення змін до статуту
Ц ентралізованої системи
підліткових клубів
«С порт для всіх»
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації»,
«Про о світу», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню
о с в іт у » , Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний
навчальний
заклад
загальноосвітній
навчальний
заклад»,
«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003
р оку № 306, рішень Київської міської ради від 15 березня 2012 року
№ 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київської
м ісь ко ї ради (Київській міській державній адміністрації) та районним в
м істі Києві державним адміністраціям у сфері освіти», від 13 листопада
2013 року № 443/9931 «Про деякі питання діяльності установ та
організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади
м іста Києва та передаються до сфери управління Святошинської районної
в м істі Києві державної адміністрації»:
1.
Унести зміни до статуту Централізованої системи підліткових
клуб ів «С порт для всіх », затвердженого розпорядженням Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації від 20 грудня 2016 року № 793
«Про затвердження статутів Централізованої системи підліткових клубів
«С порт для всіх» та Централізованої системи підліткових клубів «Щ асливе
дитинство», виклавши його в новій редакції, що додається.
2.
Директорові Централізованої системи підліткових клубів «Спорт
для в с іх » забезпечити реєстрацію змін до статуту Централізованої системи
підліткових клубів «Спорт для всіх» у порядку, встановленому
законодавством України.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
_заступни ка голови Святошинської районної в місті Києві державної
«
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Централізована система підліткових клубів «Спорт для всіх» (далі ЦСПК «Спорт для всіх») - мережа закладів позашкільної освіти - підліткових
клубів за місцем проживання, заснована на комунальній власності
територіальної громади міста Києва та передана до сфери управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації на підставі
рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 443/9913 «Про
деякі питання діяльності установ та організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери
управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації».
1.2.
Засновником та власником ЦСПК «Спорт для всіх» є територіальна
громада міста Києва в особі Київської міської ради та уповноважених нею
органів.
1.3.
ЦСПК «Спорт для всіх» безпосередньо підпорядкована управлінню
молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації та галузевим департаментам і управлінням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
1.4.
Повне найменування: Централізована система підліткових клубів
«Спорт для всіх».
Скорочене найменування: ЦСПК «Спорт для всіх».
Місцезнаходження ЦСПК «Спорт для всіх»: проспект Перемоги, 97
м. Київ, 03115.
1.5.
ЦСПК «Спорт для всіх» у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства культури, молоді та спорту України, рішеннями
Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови,
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації,
наказами галузевих департаментів і управлінь виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами управління
молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
1.6.
Позашкільна освіта в ЦСПК «Спорт для всіх» може здобуватися
одночасно зі здобуттям дошкільної, повної загальної середньої та професійної
освіти.
1.7.
ЦСПК «Спорт для всіх» організовує роботу з дітьми та юнацтвом
на принципі добровільності вибору видів діяльності за інтересами.
1.8.
Мовою позашкільної освіти в ЦСПК «Спорт для всіх» є державна
мова. Застосування мов у ЦСПК «Спорт для всіх» визначає Закон України
«Про забезпечення функціонування української мови як державної».
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II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦСПК
«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»
2.1.
ЦСПК «Спорт для всіх» є юридичною особою публічного права, діє
на підставі цього Статуту, має самостійний баланс, рахунки в органах
Державно! казначейської служби України, круглу печатку, кутовий та інші
штампи, фірмовий бланк.
До ЦСПК «Спорт для всіх» входять підліткові клуби за місцем
проживання Святошинського району м. Києва (далі - підліткові клуби за
місцем проживання):
підлітковий клуб «А віатор» - вул. Підлісна, 3, м. Київ, 03164;
підлітковий клуб «Л ідер» - вул. Я куба Коласа, 15-Б, м. Київ, 03146;
підлітковий клуб «Ф акел» - вул. Велика Кільцева дорога, 1-Б м Київ
03134;
підлітковий клуб «Спринт» - вул. Ушакова Миколи, 12, м. Київ, 03179;
підлітковий клуб «Святошин» - вул. Вітрука Генерала, 8, 8-А м Київ *
03115;
підлітковій клуб «Олімп-1» - вул. Ушакова Миколи, 10, м. Київ, 03179;
підлітковій клуб «Олімп-2» - вул. Ірпінська, 71, м. Київ, 03179;
підлітковий клуб «Орлятко» - вул. Юри Гната, 9-А, м. Київ, 03148;
підлітковий клуб «Антоновец» - вул. Академіка Туполева, 11-Е, м Київ
04128.
Підліткові клуби за місцем проживання діють відповідно до Положення
про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету
М іністрів України від 06 травня 2001 року № 433 (зі змінами), і цього Статуту.
2.2.
ЦСПК «Спорт для всіх» надає додаткові уміння та навички за
інтересами, забезпечує потреби особистості у спортивній самореалізації та її
інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної
професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту
та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та
стану здоров’я вихованців, учнів та слухачів.
2.3.
ЦСПК «Спорт для всіх» діє з метою забезпечення потреб дітей та
підлітків у фізичній самореалізації та організації змістовного дозвілля.
2.4.
Основними завданнями ЦСПК «Спорт для всіх» є:
створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення
потреб дітей та підлітків у додатковій спортивній освіті;
організація дозвілля дітей та підлітків;
пошук, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань, стимулювання
спортивного самовдосконалення дітей та юнацтва;
формування у дітей та юнацтва національної свідомості, активної
громадської позиції;
забезпечення умов для розвитку природних нахилів та інтересів дітей і
підлітків, задоволення їх потреб спортивного напряму діяльності.
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2.5.
Для виконання завдань ЦСПК «Спорт для всіх» має право:
визначати форми та засоби організації освітнього процесу;
брати участь у конкурсах та змаганнях різного рівня, у тому числі
міжнародних;
розробляти та впроваджувати нові освітні програми, затверджені в
установленому законодавством порядку, з урахуванням державних стандартів.
2.6.
ЦСПК
«Спорт
для
всіх»
проводить
навчально-виховну,
інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та
спортивну роботу.
2.7.
ЦСПК «Спорт для всіх» працює за річним планом роботи,
затвердженим начальником управління молоді та спорту Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації.
2.8.
Підліткові клуби за місцем проживання, що входять до ЦСПК
«Спорт для всіх», працюють за річними планами роботи, затвердженими
директором ЦСПК «Спорт для всіх».
2.9.
Освітній процес у підліткових клубах за місцем проживання
здійснюється за типовими та іншими навчальними планами і програмами,
затвердженими в установленому чинним законодавством порядку.
2.10. Освітні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і
такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання в групах
або об’єднаннях.
Експериментальні навчальні плани складаються з урахуванням типового
навчального плану. Індивідуальне навчання в підліткових клубах проводиться
в порядку, визначеному законодавством.
2.11. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій та інших спортивних
об’єднань становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів.
Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших спортивних об’єднань
установлюється директором ЦСПК «Спорт для всіх» залежно від профілю,
навчальних планів, програм та можливостей організації освітнього,
тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів та
становить не більше 25 вихованців, учнів і слухачів.
2.12. Прийом до підліткових клубів за місцем проживання може
здійснюватися протягом навчального року (до закінчення комплектування
гуртків, груп та інших спортивних об’єднань) за бажанням вихованців, учнів,
слухачів за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, на безконкурсній основі.
Прийом вихованців, учнів і слухачів до підліткових клубів за місцем
проживання здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських
об’єднань потрібна довідка закладу охорони здоров’я про відсутність у них
протипоказань для занять.
2.13.

До підліткових клубів за місцем

проживання зараховуються
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вихованці, учні та слухачі віком від 5 років.
2.14.
Освітній процес у підліткових клубах за місцем проживання
здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей,
інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх
віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я з використанням різних
організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок,
індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, змагання, навчальнотренувальні заняття, похід, екскурсія, практична робота в спортивних залах, на
стадіонах, на природі.
2.15.
Навчальний рік у підліткових клубах за місцем проживання
починається 01 вересня поточного року.
Тривалість
законодавством.

навчального

року

встановлюється

згідно

з

чинним

Комплектування гуртків, груп та інших спортивних об’єднань
здійснюється в період з 01 до 15 вересня, який вважається робочим часом
керівника гуртка, групи або іншого спортивного об’єднання.
У канікулярні, вихідні та святкові дні підліткові клуби за місцем
проживання працюють за окремими планами, затвердженими керівником
ЦСПК «Спорт для всіх». Підліткові клуби за місцем проживання створюють
безпечні умови навчання, виховання та тренувального процесу.
2.16.
Тривалість одного заняття визначається навчальними планами і
програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого
навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і
слухачів:
віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;
віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;
інших - 45 хвилин.
Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи
або іншого спортивного об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи
підліткового клубу за місцем проживання.
2.17. Гуртки, групи та інші спортивні об’єднання класифікуються за
трьома рівнями:
початковий рівень - спортивні об’єднання, діяльність яких спрямована на
загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та
обдарувань, прищеплення інтересу до спортивної діяльності;
основний рівень - спортивні об’єднання, які розвивають інтереси
вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички,
задовольняють потреби в професійній орієнтації;
вищий рівень - спортивні об’єднання за інтересами для здібних і
обдарованих вихованців, учнів і слухачів.
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2.18.
Підліткові клуби за місцем проживання можуть організовувати
роботу своїх гуртків, груп та інших спортивних об’єднань у приміщеннях
закладів загальної середньої, професійно-технічної освіти, навчальновиробничих комбінатів, підприємств, організацій, закладів вищої освіти,
наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до
укладених угод із цими закладами та установами.
2.19. Підліткові клуби за місцем проживання проводять інформаційнометодичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і
методів діяльності гуртків, груп та інших спортивних об’єднань.
2.20. Під час навчання у ЦСПК «Спорт для всіх» вихованцям, учням та
слухачам, які склали кваліфікаційні іспити або виконали відповідні
нормативи, в установленому порядку видається документ про позашкільну
освіту.
Ш. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
3.1.
Учасниками освітнього процесу в підліткових клубах за місцем
проживання є :
директор, заступники директора;
вихованці, учні та слухачі;
педагогічні працівники (педагоги-організатори, керівники гуртків, груп та
інших спортивних об’єднань, тренери-викладачі);
батьки або особи, які їх замінюють;
представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у
освітньому процесі.
3.2.
Вихованці, учні та слухачі підліткових клубів за місцем
проживання мають гарантоване державою право на:
здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань,
уподобань та інтересів;
добровільний вибір закладу позашкільної освіти та виду діяльності;
навчання в декількох гуртках, групах та інших спортивних об’єднаннях в
одному підлітковому клубі за місцем проживання;
безпечні та нешкідливі умови навчання та тренування;
участь у різних видах навчальної роботи, у конференціях, олімпіадах,
спортивних змаганнях, конкурсах та інших масових заходах;
представлення в органах громадського самоврядування підліткових клубів
за місцем проживання;
вільне вираження поглядів, переконань;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного
насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права,
принижують честь і гідність.

3.3.

Вихованці,

учні

та

слухачі

підліткових

клубів

за

місцем
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проживання зобов’язані:
оволодівати знаннями, вміннями, навичками;
підвищувати загальний культурний рівень;
дотримуватися морально-етичних норм;
бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
дотримуватись вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку
підліткових клубів за місцем проживання.
3.4.
Педагогічні працівники підліткових клубів за місцем проживання
мають право на:
внесення керівництву підліткових клубів за місцем проживання, ЦСПК
«Спорт для всіх» та управліннюмолоді та спорту Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації пропозицій щодо поліпшення освітнього
процесу, подання на розгляд керівництву підліткових клубів за місцем
проживання та педагогічної ради ЦСПК «Спорт для всіх» пропозицій про
моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування
стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що
діють у підліткових клубах за місцем проживання;
вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів
самоврядування підліткових клубів за місцем проживання, в заходах,
пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
проведення в
пошукової роботи;

установленому

порядку

вибір педагогічно обгрунтованих
вихованцями, учнями і слухачами;

форм,

дослідно-експериментальної,
методів,

засобів

роботи з

захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у
виконанні покладених на них завдань;
об’єднання у професійні спілки, участь в інших громадських об’єднаннях,
діяльність яких не заборонена законодавством.
3.5.
Педагогічні працівники підліткових клубів за місцем проживання
зобов’язані:
виконувати освітні програми та плани;
надавати знання, формувати вміння і навички спортивного напрямку
позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних
можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;
сприяти розвитку інтелектуальних, творчих здібностей, фізичних якостей
вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також
збереженню здоров’я;
. визначити мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців,
учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями

та слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього
трудового розпорядку підліткових клубів за місцем проживання, вимог інших
документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і
слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
берегти здоров’я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси,
пропагувати здоровий спосіб життя;
виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних
традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність,
загальну і політичну культуру;
вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків
(журнали, плани роботи тощо);
виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної
символіки, принципів загальнолюдської моралі;
дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати правила внутрішнього
розпорядку та посадові обов’язки;
брати участь у роботі педагогічної ради ЦСПК «Спорт для всіх»;
виконувати вказівки педагогів-організаторів підліткових клубів за місцем
проживання, накази директора ЦСПК «Спорт для всіх», начальника управління
молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації, розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації.
3.6.
Тренери-викладачі, керівники гуртків, груп та інших спортивних
об’єднань підліткових клубів за місцем проживання працюють відповідно до
розкладу занять, затвердженого директором ЦСПК «Спорт для всіх».
3.7.
Педагогічні працівники підліткових клубів за місцем проживання
ЦСПК «Спорт для всіх» підлягають атестації відповідно до порядку,
встановленого чинним законодавством України.
3.8. Батьки вихованців, учнів і слухачів- та особи, які їх замінюють,
мають право:
обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів
громадського самоврядування підліткових клубів за місцем проживання;
звертатися до педагогів-організаторів підліткових клубів за місцем
проживання, директора ЦСПК «Спорт для всіх», управліннямолоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, органів
громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;
приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності
підліткового клубу за місцем проживання;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього
процесу та зміцнення матеріально-технічної бази підліткових клубів за місцем
проживання;
захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах
громадського самоврядування підліткових клубів за місцем проживання та у
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відповідних державних, судових органах.
IV. УПРАВЛІННЯ ЦСПК «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»
4.1.
Керівництво ЦСПК «Спорт для всіх» здійснює директор, який
призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, встановленому
чинним законодавством України.
4.2.
Призначення на посаду та звільнення з посади заступників
директора ЦСПК «Спорт для всіх» здійснює начальник управління молоді та
спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за
поданням директора ЦСПК «Спорт для всіх» відповідно до чинного
законодавства України.
4.3.
Педагогічні та інші працівники ЦСПК «Спорт для всіх»
призначаються та звільняються з посади директором ЦСПК «Спорт для всіх»
відповідно до чинного законодавства України.
4.4.
Директор ЦСПК «Спорт для всіх»:
здійснює керівництво колективом;
призначає на посади та звільняє з посад працівників ЦСПК «Спорт для
всіх»;
створює належні умови для підвищення фахового рівня
працівників; організовує освітній процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю
знань, умінь та навичок учнів, вихованців та слухачів;
створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями та слухачами
позашкільної освіти;
забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарногігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
розпоряджається в установленому порядку коштами ЦСПК «Спорт для
всіх» в меж ах своїх повноважень та кошторису, затвердженого управлінням
молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації;
в установленому порядку відкриває рахунки в територіальних органах
Державної казначейської служби України, має право першого підпису на
платіжних документах, здійснює інші заходи з організації фінансовогосподарської діяльності ЦСПК «Спорт для всіх»;
організовує виконання кошторису ЦСПК «Спорт для всіх»;
укладає угоди (договори) від імені ЦСПК «Спорт для всіх» з юридичними
та фізичними особами, вчиняє правочини, передбачені чинним законодавством;
установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу
працівникам ЦСПК «Спорт для всіх» відповідно до законодавства;
представляє ЦСПК «Спорт для всіх» в усіх підприємствах, установах та
організаціях і ^відповідає перед засновником (власником), Святошинською
районною в місті Києві державною адміністрацією, управлінням молоді та
спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за
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результати своєї діяльності;
забезпечує право вихованців, учнів, слухачів на захист від будь-яких форм
фізичного або психічного насильства;
видає в меж ах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;
застосовує в м еж ах своїх повноважень заходи заохочення та дисциплінарні
стягнення до працівників ЦСПК «Спорт для всіх»;
затверджує посадові обов’язки працівників ЦСПК «Спорт для всіх».
4.5.
Директор ЦСПК «Спорт для всіх» є головою педагогічної ради колегіального органу управління ЦСПК «Спорт для всіх».
Обов’язки секретаря педагогічної ради, який обирається строком на один
рік, виконує один із педагогів-організаторів підліткових клубів за місцем
проживання, що входять до ЦСПК «Спорт для всіх».
4.6.
Педагогічна рада ЦСПК «Спорт для всіх»:
планує роботу ЦСПК «Спорт для всіх»;
схвалює освітні програми підліткових клубів за місцем проживання та
оцінює результативність їх виконання;
розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку
освітнього процесу в підліткових клубах за місцем проживання;
приймає рішення щодо видачі документів про позашкільну освіту;
обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації
педагогічних працівників;
ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального
заохочення учнів, вихованців, слухачів, працівників ЦСПК «Спорт для всіх» та
інших учасників освітнього процесу;
розглядає питання щодо відповідальності учнів, вихованців, слухачів,
працівників ЦСПК «Спорт для всіх» та інших учасників освітнього процесу за
невиконання ними своїх обов’язків;
має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту
ЦСПК «Спорт для всіх» та проведення її громадської акредитації;
вирішує інші основні питання освітньої та навчально-виховної роботи.
4.7.
Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб ЦСПК
«Спорт для всіх». В обов’язковому порядку засідання педагогічної ради
проводяться на початку та в кінці навчального року.
4.8.
Органом громадського самоврядування ЦСПК «Спорт для всіх» є
загальні збори трудового колективу, які скликаються не менше одного разу на
рік.
Рішенням загальних зборів створюється рада ЦСПК «Спорт для всіх», яка
діє в період м іж загальними зборами.
Кількість членів ради визначається загальними зборами трудового
колективу. До складу ради делегуються педагоги-організатори підліткових
клубів за місцем проживання, представники громадськості та керівництва
ЦСПК «Спорт для всіх».
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Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше двох
третин п членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер.
V.
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА
МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНА БАЗА ЦСПК «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»
5.1.
Фінансово-господарська діяльність ЦСПК «Спорт
проводиться відповідно до законодавства та цього Статуту.

для

всіх»

5.2.
Фінансування ЦСПК «Спорт для всіх» здійснюється за рахунок
коштів бюджету міста Києва згідно з кошторисом, затвердженим начальником
управління молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації.
р/аавпш
Фінансування ЦСПК «Спорт для всіх» може здійснюватися також за
рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених чинним
законодавством.
5.3.
Бюджетні
кошти
в
межах
затвердженого
кошторису
спрямовуються на виконання обраних ЦСПК «Спорт для всіх» освітніх планів
У повному обсязі, матеріальні витрати, оплату праці, збереження і зміцнення
колективу110"

ТЄХН1ЧН0Ї

баЗИ

та

матеріальне

стимулювання

трудового

Бюджетне фінансування ЦСПК «Спорт для всіх» не може зменшуватися
ф інансуван ня^51 В ^

НаЯВН° СТІ У ЦСГЖ <<СпоРт для всіх» Додаткових джерел

Невикористані в поточному році кошти не підлягають вилученню, крім
випадків передбачених чинним законодавством України.
Додатковими джерелами фінансування ЦСПК «Спорт для всіх» є:
кошти, одержані за надання платних послуг відповідно до переліку
затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому
чинним законодавством України;
кошти гуманітарної допомоги;
добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, організацій
та окремих громадян;
інші надходження.
Кошти, отримані ЦСПК «Спорт для всіх» з додаткових джерел
фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої
цим Статутом.

ЦСПК «Спорт для всіх» у процесі провадження фінансовогосподарської діяльності має право:
розпоряджатися коштами в межах кошторису, затвердженого начальником
управліннямолоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної
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розвивати власну матеріально-технічну базу;
володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до
законодавства та цього Статуту.
Матеріально-технічна база ЦСПК «Спорт для всіх» включає приміщення,
обладнання, засоби з в ’язку, земельні ділянки, майно, що перебуває в її
користуванні.
5.5.
Майно ЦСПК «Спорт для всіх» належить до комунальної власності
територіальної громади міста Києва і закріплюється за нею на праві
оперативного управління.
5.6.
ЦСПК «Спорт для всіх» виключно за згодою Власника або
уповноваженого ним органу має право: відчужувати закріплене за нею майно,
надавати його в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в
заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також
списувати з балансу основні засоби в установленому законодавством порядку.
5.7.
ЦСПК «Спорт для всіх» є бюджетною установою. Доходи ЦСПК
«Спорт для всіх» використовуються виключно для фінансування видатків на
утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених
цим Статутом.
ЦСПК «Спорт для всіх» дотримується заборони розподілу отриманих
доходів або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої
праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та
інших пов’язаних з ними осіб.
5.8.
Збитки, завдані ЦСПК «Спорт для всіх» внаслідок порушення
майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються
відповідно до законодавства України.
5.9.
ЦСПК «Спорт для всіх» самостійно планує свою діяльність,
визначає стратегію, основні напрямки свого розвитку та методи організації
роооти згідно із законодавством, залежно від місцевих умов і можливостей з
урахуванням інтересів і побажань населення.
5.10.
ЦСПК «Спорт для всіх» є розпорядником бюджетних коштів
нижчого рівня, підпорядкованим управлінню молоді та спорту Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації.
Ведення бухгалтерського обліку ЦСПК «Спорт для всіх» здійснюється
самостійно в меж ах кошторису, затвердженого начальником управління молоді
та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації,
відповідно до загального кошторису по установах галузі, який затверджується
головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.
5.11.
Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності
здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Фінансова звітність ЦСПК «Спорт для всіх» подається в установленому
порядку Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

13

VI.

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦСПК «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» У РАМКАХ
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

6.1.
ЦСПК «Спорт для всіх» за наявності належної матеріальнотехнічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право
проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках
спортивних культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних
заходах, змаганнях за погодженням з управлінням молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.
6.2.
ЦСПК «Спорт для всіх» має право укладати угоди про
співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління фізичною
культурою та спортом, закладахми освіти зарубіжних країн, міжнародними
організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

VII.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦСПК
«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»

^ 7.1.
Державний контроль за діяльністю ЦСПК «Спорт для всіх»
здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».
7.2.
^ Перевірка роботи і ревізія основної діяльності ЦСПК «Спорт для
всіх» здійснюється уповноваженими органами в порядку, установленому
чиним законодавством України.
VIII. ПРИПИНЕННЯ ЦСПК «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»
8.1.
Припинення ЦСПК «Спорт для всіх» здійснюється шляхом
реорганізації (поділ, перетворення, злиття, приєднання) або ліквідації за
рішенням власника або за рішенням суду у випадках, передбачених
законодавством України.
8.2.
Припинення ЦСПК «Спорт для всіх» здійснюється комісією з
припинення, як а утворюється власником або органом, що прийняв рішення про
припинення.
8.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять
повноваження щодо управління ЦСПК «Спорт для всіх». Комісія з припинення
складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає
його на затвердження в установленому порядку.
^f
«Спорт для всіх» вважається такою, що припинила свою
діяльність, із дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її
припинення.
8.5.
У разі припинення ЦСПК «Спорт для всіх» працівникам, які
звільняються, і особам, які навчаються в ній, гарантується додержання їхніх
прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.
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8.6.
У разі припинення ЦСПК «Спорт для всіх» (у результаті ліквідації,
злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до
доходу бюджету.

Начальник управління
молоді та спорту

Святослав СИРОТА

