УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від 22.06.2016 № 7/13-27

м.Покровськ
Про перейменування комітету по фізичній
культурі та спорту Красноармійської
міської ради та затвердження Положення
у новій редакції
На виконання рішення міської ради від 25.05.2016 № 7/12-3 «Про затвердження
заходів на виконання Постанови Верховної Ради України від 12.05.2016 №1353-VІІІ «Про
перейменування деяких населених пунктів», керуючись Законом «Про позашкільну
освіту», статтями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати «Комітет по фізичній культурі та спорту Красноармійської
міської ради» в «Комітет по фізичній культурі та спорту Покровської міської ради
Донецької області».
2. Визначити місцезнаходження комітету по фізичній культурі та спорту
Покровської міської ради: пл. Шибанкова, 13, м. Покровськ, Донецька область, Україна.
3. Затвердити Положення «Комітету по фізичній культурі та спорту Покровської
міської ради Донецької області» у новій редакції (Додаток).
4. Додаток №1 до рішення міської ради від 23.03.2016 №7/7-16 вважати таким, що
втратив чинність.
5. Уповноважити голову комітету по фізичній культурі та спорту (Поліщук) в
установленому законодавством порядку забезпечити державну реєстрацію внесення змін
до відомостей про юридичну особу, згідно п.1,2,3 цього рішення.
6. Визначити, що пункти 1,2,3 цього рішення набувають чинності з дня державної
реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу.
7. Координацію роботи по виконанню рішення покласти на заступника
Покровського міського голови Третяка Ю.В.
В.о. міського голови

І.В.Сущенко

Додаток
До рішення міської ради
від 22.06.2016 №7/13-27
ПОЛОЖЕННЯ
«КОМІТЕТУ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТУ
ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. «КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТУ ПОКРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» (в подальшому спортивний комітет) є
комітетом міської ради та її виконавчим органом, утворюється рішенням міської ради
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є підзвітним і
підконтрольним міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу
обов'язків між керівними працівниками виконкому міської ради, а з питань фізичної
культури та спорту – підконтрольний відповідно Управлінню з питань фізичної культури
та спорту обласної державної адміністрації. Комітет є структурним підрозділом міської
ради.
1.2. Комітет по фізичній культурі та спорту здійснює керівництво та контроль
за розвитком фізичної культури та спорту і несе відповідальність за організацію та
розвиток фізичної культури та спорту серед населення міста.
1.3. Комітет по фізичній культурі та спорту в своїй діяльності керується
Конституцією України і Законами України «Про фізичну культуру та спорт», «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,
«Про засади запобігання і протидії корупції», «Про захист персональних даних», «Про
доступ до публічної інформації», «Про відпустки», іншими законами, Постановами
Верховної Ради України, Указами та розпорядженнями Президента України,
директивами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
Державного комітету з фізичної культури та спорту, наказами управління з питань
фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації, рішеннями
обласної та міської ради, рішеннями виконавчого комітету Покровської міської ради
Донецької області, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
1.4. Повне найменування спортивного комітету:
Українською – «КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТУ ПОКРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Російською – «КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ПОКРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ».
1.5. Скорочене найменування закладу:
Українською – «Комітет по ФК та спорту м. Покровська Донецької області»
Російською – «Комитет по ФК и спорту г. Покровска Донецкой области»
1.6.Організаційно – правова форма - комунальне підприємство.
1.7. Форма власності – комунальна.
1.8.Юридична адреса закладу: 85300, Донецька область, м. Покровськ,
пл.Шибанкова 13.
1.9.Дане положення розроблено відповідно до діючого законодавства України.
1.10. Комітет по ФК та спорту створюється рішенням міської ради.
1.11. Комітет по фізичній культурі та спорту є юридичною особою, головним
розпорядником коштів, має самостійний баланс, рахунок в установах банку, печатку з
зображенням Державного Гербу України і своєю назвою, має бюджетні рахунки в
відділенні Державного Казначейства України в місті Покровську та Покровському
районі Донецької області, а також рахунки «суми за дорученням» та «спеціальні
реєстраційні рахунки».
2. ЗАГАЛЬНІ ЗАДАЧІ.
2.1. Комітет по фізичній культурі та спорту здійснює керівництво та контроль
за розвитком фізичної культури та спорту в місті, несе відповідальність за
організацію та впровадження фізичного виховання, підготовку спортсменів високого

рівня. Вирішує покладені на нього завдання та здійснює функції в тісній взаємодії з
відділами та управліннями, виконкому Покровської міської ради Донецької області,
органів місцевого самоврядування.
2.2. Основними завданнями комітету по фізичній культурі та спорту є:
- підвищення значення фізичної культури та спорту в підготовці молоді до праці
та захисту Вітчизни, зміцнення здоров’я, формуванні здорового способу життя та
організації активного відпочинку населення;
- пошук через мережу міських ДЮСШ, загальноосвітніх шкіл, учбових закладів,
спортивних клубів та інших організацій і та структур
фізично обдарованих ,
талановитих дітей з метою розвитку у них рухливих якостей, виховання спортсменів
високого рівня;
- впровадження в практику науково-обґрунтованих систем фізичного виховання
населення;
- проведення і організація міських змагань, навчально-тренувальних зборів,
забезпечення в установленому порядку участі ведучих спортсменів, команд міста в
обласних , всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
- координування діяльності комерційних та суспільних організацій, здійснюючих
проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, кооперування їх коштів
для проведення спортивних та фізкультурно-масових заходів;
- зміцнення та розвиток
матеріально-технічної бази для занять фізичною
культурою та спортом;
- забезпечення та розвиток
структурних підрозділів, спортивних клубів,
працюючих у сфері надання спортивно-оздоровчих послуг населенню міста;
- впровадження наукової організації праці, сприяння забезпеченню підвідомчих
підприємств, установ та організацій кваліфікованими кадрами;
- покращення культурно-побутових умов життя, праці фізкультурних та спортивних
працівників, працюючих у сфері фізичної культури та спорту;
- підготовка та раціональне використання фізкультурних кадрів.
3. ФУНКЦІЇ.
Комітет по фізичній культурі та спорту у відповідності з покладеними на нього
задачами:
3.1. Розробляє проекти перспективних планів розвитку фізичної культури та спорту
за показниками, занесеними до планів економічного розвитку міста.
3.2. Здійснює організаційне та методичне керівництво фізичним вихованням
населення та підготовкою спортсменів.
3.3 Впроваджує нововведення наукових досліджень до практики роботи колективів
фізкультури, спортивних клубів, підприємств, закладів, організацій,навчальних закладів, а
також фізкультурних організацій за місцем проживання.
3.4. Організовує спільно із зацікавленими державними та суспільними організаціями
практичне впровадження в життя програм фізичного виховання різних груп населення,
здійснює контроль за їх виконанням.
3.5. Забезпечує розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів, міських
спортивних споруд , центрів фізкультурно-оздоровчої роботи для населення, пунктів
прокату спортивного інвентарю, консультаційних пунктів на госпрозрахункових початках,
контролює їх ефективність роботи та використання.
3.6. Здійснює фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність серед інвалідів.
Забезпечує їм умови для фізичної реабілітації та занять фізичною культурою та спортом.
3.7. Створює та затверджує єдиний календар міських спортивно-масових заходів,
здійснює контроль за проведенням масових фізкультурно-оздоровчих заходів.
3.8. Забезпечує додержання Єдиної спортивної класифікації України, правил
проведення спортивних
змагань, виконання програмно-методичних та інших
нормативних документів, регламентуючих організацію та проведення роботи по реалізації
системи фізичного виховання населення.

3.9. Здійснює контроль за фізичним вихованням дітей дошкільного віку, учнів та
студентів, узагальнює та розповсюджує передовий досвід роботи кращих вчителів,
тренерів, спортивних працівників.
3.10. Забезпечує підготовку та участь спортсменів, збірних команд міста в змаганнях
вищого рівня.
3.11. Надає клопотання та відповідну документацію на присвоєння спортсменам,
тренерам державних звань та категорій.
3.12. У встановленому порядку присвоює спортивні розряди та кваліфікаційні
категорії тренерсько-викладацькому складу, нагороджує спортивними грамотами,
дипломами, цінними подарунками та грошовими винагородами переможців конкурсів,
кращих працівників фізичної культури та спорту, фізкультурних активістів, ветеранів,
колективи фізичної культури.
3.13. Організовує контроль за ефективним використанням підприємствами,
закладами, організаціями, учбовими закладами , незалежно від їх
підлеглості,
спортивних споруд, матеріальних засобів та інших ресурсів, наданих на розвиток
фізичної культури та спорту.
3.14. Фінансує в відповідному порядку спортивно-масові заходи.
3.15. Використовує та перерозподіляє одержані від підприємств та організацій
спонсорські кошти на розвиток фізичної культури та спорту, надає фінансову та
практичну допомогу підвідомчим установам та організаціям.
3.16. Вивчає потреби в спеціалістах з фізичної культури та спорту, здійснює у
встановленому порядку розподіл кадрів фізкультурних напрямків.
3.17. Здійснює пропаганду передових знань по фізичній культурі та спорту з
метою розвитку у населення потреб у щоденних занять фізичною культурою та
спортом, здорового образу життя.
3.18. Організовує своєчасний
та
правильний розгляд і рішення щодо
пропозицій, заяв, скарг громадян, приймає заходи щодо усунення недоліків,
спричиняючих скарги.
3.19. Організовує, бере на баланс, утримує, забезпечує умови праці в своїй
структурі мережі міських ДЮСШ, спортивних клубів, спортивних оздоровчих
комплексів.
3.20. Вносить пропозиції, проводить організаційну та практичну роботу з питань
реконструкції та будівництва спортивних об’єктів міської власності.
3.21. Співпрацює з депутатами міської ради з питань розвитку фізичної
культури та спорту в місті Покровську.
4.ПРАВА КОМІТЕТУ.
Комітету по фізичній культурі та спорту для вирішення поставлених завдань
та виконання покладених на нього функцій надається право:
4.1. Вести діяльність згідно із своїми завданнями та у порядку, встановленому
законодавством України.
4.2. У випадках, передбачених законодавством, має на балансі спортивні школи,
стадіони, інші спортивні об’єкти, які фінансуються з бюджету, а також відкривати
при комітеті мережу самоокуповуючих спортивних клубів, працюючих у сфері
фізичної культури та спорту, надаючи фізкультурно-оздоровчі послуги на
самоокуповуючій основі, у відповідності з переліком, встановленим Кабінетом
Міністрів України, здійснювати керівництво та контроль за їх діяльністю.
4.3. Одержувати від структурних підрозділів місцевих органів державної влади,
підприємств, установ, організацій, незалежно від їх форми власності та підлеглості,
спортивних федерацій по різним видам спорту, необхідні форми звітності та
матеріали з питань, які відносяться до його компетенції.
4.4. Перевіряти роботу державних та громадських організацій, фізкультурних та
спортивних об’єднань, підприємств, учбових закладів, незалежно від їх підзвітної
підлеглості, питань, які входять до компетенції комітету, приймати відповідні
рішення.

4.5. Приймати участь в засіданнях, семінарах, нарадах та інших заходах
виконкому, міської ради та її відділів.
5.ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ
5.1.Діяльність комітету по фізичній культурі та спорту здійснюється на підставі
сполучення єдиноначальності та колегіальності.
5.2. Комітет по фізичної культури та спорту очолює голова, який призначається
на посаду та звільняється розпорядженням міського голови. До складу комітету по
фізичній культурі та спорту входить головний спеціаліст.
6.ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ
6.1. Комітет по фізичній культурі та спорту фінансується з міського бюджету,
має бюджетні рахунки у Відділенні Державного Казначейства України в місті
Покровську та Покровському районі Донецької області, рахунок «Сум за дорученням» ,
має централізовану бухгалтерію, яка забезпечує фінансову діяльність та організацію
обліку міськспорткомітету та його структурних підрозділів.
6.2. Комітет по фізичній культурі та спорту проводить заходи до залучення
додаткового фінансування на розвиток фізичної культури та спорту за рахунок
спонсорських коштів та організації діяльності самоокупних структурних підрозділів у
сфері надання спортивно-оздоровчих послуг населенню.
7. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Ліквідація та реорганізація комітету по фізичній культурі та спорту
здійснюється рішенням міської ради.
7.2. У випадку ліквідації та реорганізації комітету по фізичній культурі та
спорту майно має бути передано до комунальної власності.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ
8.1. Комітет по ФК та спорту несе відповідальність за виконання покладених на
нього обов’язків по впровадженню фізичної культури та спорту в місті.
8.2. Зміни та доповнення до даного положення вносяться у порядку встановленому
законодавством України.
8.3. Всі зміни та доповнення є невід’ємною частиною даного положення.
8.4. У разі зміни назви комітету по ФК та спорту його перереєстрація здійснюється
у порядку, встановленому законодавством України.

Секретар міської ради

І.В.Сущенко

