
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII.. СКЛИКАИИЯ  .............................................................................................. 

РІШЕННЯ  

Про  зміну  складу  засновників  Комунального  закладу  «Киево-Святошинська  
районна  дитячо-юнацька  спортивна  школа  «Максимум» та  затвердження  

статуту  в  новій  редакції  

Відповідно  до  законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ,«Про  
освіту» ,«Про  державну  реестрацію  юридичних  осіб, фізичних  осіб  - підприемців  та  
громадських  формувань» , Порядку  управління  об'ектами  спільної  власності  
територіальних  громад  сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  району  Київської  
області, затвердженого  рішенням  Киево-Святошинської  районної  ради  від  31.03.2015 
року  Ns 485-42-VI (зі  змінами), на  підставі  листа  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області  Ns 07-27/2959 від  21.10.2020 та  
розпорядження  від  21.10.2020 року  Ns 836 «Про  вихід  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області  зі  складу  засновників  Киево-Святошинської  
районної  дитячо-юнацької  спортивної  школи  «Максимум» Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області», враховуючи  висновки  і  
рекомендації  постійної  комісії  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  
комунальних  підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно- 
енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  технологій, районна  рада  

вирішила : 

1. У  зв'язку  з  виходом  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  із  складу  засновників, Киево-Святошинській  районній  
раді  Київської  області  увійти  до  складу  засновників  Комунального  закладу  «Киево- 
Святошинська  районна  дитячо-юнацька  спортивна  школа  «Максимум» 
(ідентифікаційний  код  юридичної  особи  33491610). 

2. Перейменувати  Комунальний  заклад  «Киево-Святошинська  районна  
дитячо-юнацька  спортивна  школа  «Максимум» на  Комунальний  заклад  «Киево- 
Святошинська  районна  дитячо-юнацька  спортивна  школа  «Максимум» Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області». 

3. Затвердити  статут  Киево-Святошинської  районної  дитячо-юнацької  
спортивної  школи  «Максимум» Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  
області» в  новій  редакції, що  додаеться . 

4. Визначити  уповноваженим  органом  управління  Комунального  закладу  
«Киево-Святошинська  районна  дитячо-юнацька  спортивна  школа  «Максимум» 
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області» відділ  культури, молоді  та  
спорту  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області. 



5. Утворити  комісію  з  передачі  Комунального  закладу  «Киево- 
Святошинська  районна  дитячо-юнацька  спортивна  школа  «Максимум» та  затвердити  
її  персональний  склад  (додаток  1). 

б. 	Доручити  голові  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  
затвердити  розпорядженням  передавальний  акт  щодо  передачі  Киево-Святошинської  
районної  дитячо-юнацької  спортивної  школи  «Максимум». 

7. Директору  Комунального  закладу  «Киево-Святошинська  районна  
дитячо-юнацька  спортивна  школа  «Максимум» Отрішку  Вячеславу  Петровичу  
здійснити  заходи  щодо  реестрації  зміни  складу  засновників  та  нової  редакції  статуту  
Комунального  закладу  «Киево-Святошинська  районна  дитячо-юнацька  спортивна  
школа  «Максимум» Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області» у  
порядку, передбаченому  чинним  законодавством  України. 

7. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  
районної  ради  з  питань  освіти, науки, культури, духовності, історії, спорту  та  туризму  
і  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, 
житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючих  технологій . 

Голова  ради 	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
05 листопада  2020 року  
Ns 749-49-VII 
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Додаток_1 
до  рішення  Киево-Святошинської  районної  
ради  Київської  області  VII скликання  
від  05.11.2020 року  Ns 749-49-VII 

СКЛАД  
комісії  з  передачі  Комунального  закладу  «Киево-Святошинська  

районна  дитячо-юнацька  спортивна  школа  «Максимум» 

Бурлика  Ольга  Анатоліївна 	 голова  комісії  
в.о. начальника  відділу  культури, молоді  та  спорту  
Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  

Мовчан  Юлія  Миколаївна 	 секретар  комісії  
завідувач  юридичного  сектору  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області  

Члени  комісії: 

Однороманенко 	 заступник  голови  Киево-Святошинської  районної  
Олександр  Миколайович 	 ради  Київської  області  

Дідич  Тарас  Тарасович 	 голова  постійної  комісії  Киево-Святошинської  
районної  ради  з  питань  управління  комунальним  
майном, діяльності  комунальних  підприемств, 
житлово- комунального  господарства, паливно- 
енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  
технологій  

Ступак  Ірина  Віталіївна 	 начальник  відділу  юридичного  забезпечення  
виконавчого  апарату  Киево-Святошинської  районної  
ради  Київської  області  

Щербакова  Ірина  Борисівна 	начальник  відділу  фінансово-економічної  та  
господарської  діяльності  — головний  бухгалтер  

Отрішко  Вячеслав  Петрович 	директор  Киево-Святошинської  районної  дитячо- 
юнацької  спортивної  школи  «Максимум» 

Заступник  голови  районної  ради 	 О.М. Однороманенко  



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення  49 сесії  
Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області  VII скликання  
від  05 листопада  2020 N2 749-49-VII 

СТАТУТ  

КИСВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ  СПОРТИВНОЇ  ШКОЛИ  «МАКСИМУМ» 

КИСВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ  
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

(НОВА  РЕДАКЦІЯ) 

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ  КОД  ЮРИДИЧНОЇ  ОСОБИ  
33491610 

м. Київ  
2020 рік  
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І. Загальні  положення  

1. І . КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА  
СПОРТИВНА  ШКОЛА  «МАКСИМУМ» КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ  
РАЙОННОЇ  РАДИ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  (надалі  - спортивна  школа) е  
комунальним  закладом  позашкільної  освіти  спортивного  профілю, який  
забезпечуе  розвиток  здібностей  викованців  в  такик  видак  спорту  як: бокс, 
боротьба  вільна, боротьба  греко-римська, важка  атлетика, велосипедний  спорт, 
волейбол, гімнастика  кудожня, дзюдо, легка  атлетика, лижні  гонки, плавання, 
теніс, теніс  настільний, ткеквондо  ВТФ, фектування, футбол, чирлідинг, 
кікбоксинг  та  спортивний  більярд  створюе  необкідні  умови  для  гармонійного  
виковання, фізичного  розвитку, повноцінного  оздоровлення, змістовного  
відпочинку  і  дозвілля  дітей  та  молоді, самореалізації, набуття  навичок  здорового  
способу  життя, підготовки  спортсменів  для  резервного  спорту, в  порядку  та  на  
умовак  встановленик  законодавством  України  та  цим  Статутом . 

1.2. Спортивна  школа  у  своїй  діяльності  керуеться  Конституціею  та  
законами  України, актами  Президента  України  і  Кабінету  Міністрів  України, 
наказами  Міністерства  молоді  та  спорту  України, Міністерства  освіти  і  науки  
України, іншик  центральник  органів  виконавчої  влади, розпорядженнями  голів  
Київської  обласної  державної  адміністрації  та  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області, рішеннями  Київської  обласної  та  
Киево-Святошинської  районної  рад, типовим  положенням  про  дитячо-юнацьку  
спортивну  школу, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  
05.1 L2008 N2 993 "Про  затвердження  Положення  про  дитячо-юнацьку  спортивну  
школу", і  цим  Статутом . 

ІІ. Організаційно -правові  засади  діяльності  спортивної  школи  

2.1. Спортивна  школа  заснована  на  комунальній  формі  власності, мае  
статус  комунального  закладу. 

2.2. Засновником  Закладу  е  територіальні  громади  сіл, селища, міст  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  в  особі  Киево-Святошинської  
районної  ради  Київської  області  (ЕРДПОУ  - 04054748, місцезнакодження  
м. Київ, вул. Янтарна, 12) (далі  - Засновник). 

Уповноваженим  органом  управління  визначено  відділ  культури, молоді  
та  спорту  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  
області  відповідно  до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  
від  05.11.2020 N2 749-49-VII. 

Спортивна  школа  е  підпорядкованою , підзвітною  і  підконтрольною  
Засновнику  та  Уповноваженому  органу  управління . 

2.3. Майно  закладу  е  спільною  власністю  територіальник  громад  сіл, 
селища, міст  Киево-Святошинського  району  в  особі  Киево-Святошинської  
районної  ради  Київської  області. 

2.4. Повна  назва  українською  мовою: Киево-Святошинська  районна  
дитячо-юнацька  спортивна  школа  «Максимум» Киево-Святошинської  районної  
ради  Київської  області . 
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2.5. Скорочена  назва  українською  мовою: КСР  ДЮСШ  «Максимум». 
2.6. Спортивна  школа  е  юридичною  особою  і  діе  на  підставі  цього  

Статуту, затвердженого  Засновником . 
Спортивна  школа  мае  печатку  зі  своїм  найменуванням , бланк  

встановленого  зразка  та  власну  символіку, затверджену  у  встановленому  чинним  
законодавством  порядку. 

2.7. Спортивна  школа  знакодиться  за  адресою : 08154, Київська  область, 
Киево-Святошинський  район, м. Боярка, вул. Молодіжна, 76. 

2.8. Ідентифікаційний  номер  спортивної  школи  - 33491610. 
2.9. Спортивна  школа  у  своїй  структурі  мае  відділення  з  культивованик  

видів  спорту, інші  підрозділи, що  відповідають  її  меті  діяльності . 
Відкриття  (закриття) відділень  з  певник  видів  спорту  здійснюеться  за  

рішенням  Засновника  спортивної  школи  чи  Уповноваженого  органу  управління . 
Спортивна  школа  мае  власну, надану  у  оперативне  управління  або  

орендовану  матеріально -текнічну  базу, науково-методичне  і  медичне  
забезпечення . 

2.10. За  рішенням  Засновника  у  спортивній  школі  можуть  відкриватися  
відділення  для  дітей  з  інвалідністю  для  занять  видами  спорту  осіб  з  інвалідністю, 
визнаник  в  Україні . 

2.11. Відділення  з  кожного  виду  спорту  спортивної  школи  може  
включати  такі  групи: 

початкової  підготовки, в  якик  здійснюеться  навчально -тренувальний  
процес  на  початковому  етапі  підготовки  для  виявлення  здібностей  викованців  з  
уракуванням  специфіки  обраного  виду  спорту, забезпечення  мотивації  щодо  
продовження  занять, опанування  основ  текніки  і  тактики  обраного  виду  спорту, 
всебічної  загальної  та  фізичної  підготовки, формування  морально-етичної  і  
вольової  поведінки; 

базової  підготовки, в  якик  продовжуеться  підготовка  викованців, що  
завершили  навчання  у  групак  початкової  підготовки, та/або  здійснюеться  
додатковий  набір  до  груп  за  встановленими  контрольними  нормативами  на  
етапак  попередньої  базової  підготовки  протягом  першого  - третього  років  
навчання  та  спеціалізованої  базової  підготовки  протягом  четвертого  - п'ятого  
років  навчання  для  виявлення  майбутньої  спеціалізації  обраного  виду  спорту  із  
застосуванням  способів, що  дають  змогу  підвищувати  функціональний  
потенціал  спортсменів  для  поступового  виконання  тренувальник  та  змагальник  
навантажень; 

спеціалізованої  підготовки, в  якик  продовжуеться  навчально - 
тренувальний  процес  на  етапі  спеціалізованої  базової  підготовки  перспективник  
викованців, які  пройшли  спортивну  підготовку  в  групак  базової  підготовки  з  
метою  розвитку  спеціальник  фізичник  якостей  та  підвищення  фізичної  
працездатності  за  ракунок  поступового  збільшення  обсягу  тренувальник  
навантажень, для  поповнення  складу  збірник  команд  для  участі  у  змаганняк  
відповідного  рівня; 

підготовки  до  вищої  спортивної  майстерності, в  якик  здійснюеться  
удосконалення  індивідуальної  текніки  та  тактики  в  обраному  виді  спорту  на  
етапі  підготовки  до  вищик  досягнень, збільшення  обсягу  навчально - 
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тренувальної  роботи  та  змагальної  практики  для  максимальної  реалізації  
індивідуальниХ  можливостей  на  всеукраїнськиХ  та  міжнародниХ  спортивниХ  
змаганняХ . 

2.12. Свою  діяльність  спортивна  школа  проводить  відповідно  до  
категорії, наданої  їй  у  встановленому  чинним  законодавством  порядку . 

Орган, який  надав  спортивній  школі  категорію, мае  право  перевірити  
дотримання  визначениХ  законодавством  вимог. За  підсумками  перевірки  
спортивна  школа  може  бути  позбавлена  наданої  категорії . 

Надання  відповідної  категорії  спортивній  школі  підтверджуеться  
свідоцтвом, форма  якого  затверджуеться  Міністерством  молоді  та  спорту  
України . 

2.13. Утворення, реорганізація  та  ліквідація  спортивної  школи  
здійснюеться  в  установленому  порядку  відповідно  до  рішення  Засновника . 

ІІІ. Організація  діяльності  спортивної  школи  

3.1. Навчально-тренувальна  та  спортивна  робота  спортивної  школи  
проводиться  за  навчальними  програмами  з  видів  спорту, що  затверджуються  
Міністерством  молоді  та  спорту  України . 

Основними  формами  навчально -тренувальної  роботи  е  групові  
навчально-тренувальні  заняття, тренування  за  індивідуальними  планами, Виковні  
закоди, медико-відновні  закоди, навчально-тренувальні  збори, практика  
суддівства  спортивниХ  змагань . 

Основною  формою  спортивної  роботи  е  участь  викованців  у  спортивниХ  
змаганняХ  різного  рівня. 

3.2. Навчальний  рік  у  спортивній  школі  починаеться  з  1 вересня . 
Річний  навчальний  план  для  кожної  групи  розраковуеться  на  52 тижні. У  

межаХ  зазначеного  плану  передбачаеться  проведення  протягом  шести  тижнів  
навчально-тренувальниХ  занять  в  умоваХ  спортивно-оздоровчого  табору  та/або  
за  індивідуальними  планами  викованців  на  період  їХ  активного  відпочинку . 

3.3. Тривалість  навчальної  години  в  спортивній  школі  становить  45 
ХВИЛИН. 

Тривалість  одного  навчально-тренувального  заняття  не  може  
перевищувати : 

у  групаХ  початковоі  підготовки  - двоХ  навчальниХ  годин; 
у  групаХ  базової  підготовки  першого  - третього  років  навчання  - трьоХ  

навчальниХ  годин; 
у  групаХ  базової  підготовки  четвертого  - п'ятого  років  навчання, 

спеціалізованої  підготовки  та  підготовки  до  вищої  спортивної  майстерності  - 
чотирьоХ  навчальниХ  годин. 

Допускаеться  проведення  в  один  день  двоХ  занять  в  одній  групі  залежно  
від  встановленого  для  групи  тижневого  навантаження  та  проведення  занять  з  
групами  на  громадськиХ  засадак. Сумарна  тривалість  занять  в  один  день  не  може  
перевищувати  шести  навчальниХ  годин. 

3.4. Режим  щоденної  роботи  спортивної  школи  визначаеться  розкладом  
занять, що  затверджуеться  на  навчальний  рік  директором  спортивної  школи, 
правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку  та  колективним  договором  між  
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адміністраціею  спортивної  школи  та  профспілковим  комітетом, а  у  разі  
відсутності  профспілкового  комітету  - представниками  трудового  колективу, що  
обрані  та  уповноважені  ним. 

У  період  канікул  у  загальноосвітнік  навчальник  закладак  спортивна  
школа  працюе  за  окремим  планом, затвердженим  її  директором . 

Адміністрація  спортивної  школи  створюе  для  викованців, тренерів- 
викладачів  та  іншик  працівників  безпечні  умови  для  навчально -тренувальної, 
спортивної  та  іншої  роботи. 

3.5. Норми  наповнюваності  груп  відділень  з  видів  спорту  і  тижневий  
режим  навчально -тренувальної  роботи  спортивної  школи  установлюються  
Міністерством  молоді  та  спорту  України . 

Наповненість  груп  початкової  підготовки  та  груп  базової  підготовки  у  
канікулярний  період  корегуеться  директором  спортивної  школи  і  становить  не  
менше  50 відсотків  норми  наповнюваності . 

3.6. Проект  плану  комплектування  відділень  з  видів  спорту  на  наступний  
навчальний  рік  директор  спортивної  школи  подае  Уповноваженому  органу  
управління  до  25 серпня  поточного  року  для  затвердження . 

Списки  викованців  груп  відділень  з  видів  спорту  затверджуються  
директором  спортивної  школи  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  викованців  груп  спеціалізованої  підготовки  і  груп  підготовки  до  
вищої  спортивної  майстерності  погоджуються  відповідно  з  структурним  
підрозділом  з  фізичної  культури  та  спорту  Київської  обласної  державної  
адміністрації . 

3.7. до  спортивної  школи  приймаються  всі  особи, що  бажають  займатися  
фізичною  культурою  і  спортом, які  виконали  нормативи  з  загально  фізичної  
та/або  фізичної  підготовки, встановлені  навчальними  програмами  з  видів  спорту, 
та  не  мають  медичник  протипоказань . 

Заракування  до  спортивної  школи  здійснюеться  на  підставі  заяви  батьків  
або  осіб, що  їк  замінюють, та/або  дитини, яка  досягла  1 6-річного  віку, медичної  
довідки  про  стан  здоров 'я  та  відсутність  медичник  протипоказань  для  занять  
спортом  з  медичного  закладу. 

Мінімальний  вік  дитини, що  підлягае  заракуванню  до  спортивної  школи, 
залежить  від  специфіки  виду  спорту  та  визначаеться  Міністерством  молоді  та  
спорту  України  за  погодженням  з  Міністерством  окорони  здоров 'я  України. 

Переведення  викованців  спортивної  школи  відповідно  з  групи  
початкової  підготовки  до  групи  базової  підготовки, групи  спеціалізованої  
підготовки  та  групи  підготовки  до  вищої  спортивної  майстерності  здійснюеться  
після  виконання  ними  встановленик  вимог, зазначеник  у  навчальник  програмак  з  
видів  спорту. 

Викованці, які  досягли  18 років, залишаються  у  спортивній  школі  у  
групак  базової  підготовки  четвертого  і  п'ятого  року  навчання, групак  
спеціалізованої  підготовки  та  групак  підготовки  до  вищої  спортивної  
майстерності  за  наявності  позитивної  динаміки  показників  підготовленості  та  
високик  спортивник  результатів  за  погодженням  з  структурним  підрозділом  з  
фізичної  культури  та  спорту  Київської  обласної  державної  адміністрації . 
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Викованці  можуть  перебувати  у  спортивній  школі  до  23 років  включно . У  разі  
досягнення  викованцями  граничного  віку  під  час  навчального  року  вони  мають  
право  продовжити  навчання  до  закінчення  поточного  навчального  року. 

3.8. Викованці  спортивної  школи, які  направлені  для  підвищення  рівня  
спортивної  майстерності  до  спеціалізованик  навчальник  закладів  спортивного  
профілю, шкіл  вищої  спортивної  майстерності, центрів  олімпійської  підготовки  і  
команд  з  ігровик  видів  спорту, які  беруть  участь  у  чемпіонатак  України  серед  
команд  вищик  ліг, не  включаються  до  кількісного  складу  груп  спортивної  
школи, але  можуть  брати  участь  у  спортивник  змаганняк  у  складі  команд  
спортивної  школи  протягом  двок  років  з  часу  їк  направлення . За  тренером- 
викладачем  спортивної  школи  зберігаються  протягом  двок  років  з  часу  
направлення  зазначеник  викованців  раніше  встановлені  надбавки  (доплати) за  їк  
підготовку . 

3.9. У  разі  потреби  у  закладак  загальної  середньої  освіти  району  можуть  
відкриватися  спеціалізовані  класи  з  видів  спорту  з  продовженим  днем  навчання  
для  проведення  додаткової  навчально-тренувальної  та  спортивної  роботи  за  
умови  забезпечення  викованців  карчуванням  і  додержання  норм  санітарно - 
гігіенічного  законодавства  на  підставі  відповідної  угоди, укладеної  між  
спортивною  школою  та  навчальним  закладом . 

Спеціалізовані  класи  відкриваються  в  установленому  порядку  до  початку  
навчального  року. 

В  угоді  зазначаються  обов'язки  сторін  щодо  фінансового  забезпечення, 
комплектації  класу, раціонального  поеднання  навчання  із  заняттями  відповідним  
видом  спорту, організаціею  медичного  контролю, проведення  медико-відновник  
закодів, карчування  викованців  тощо. 

Директор  спортивної  школи  за  погодженням  з  педагогічною  радою  
закладу  загальної  середньої  освіти  та  батьками  учнів  або  особами, що  їк  
замінюють, може  вносити  пропозиції  щодо  зміни  в  установленому  порядку  
строку  закінчення  навчального  року, початку  та  закінчення  півріччя, складення  
іспитів  з  уракуванням  результатів  виконання  учнями  спеціалізованого  класу  
навчальної  програми  з  виду  спорту. 

3.10. для  забезпечення  безперервності  навчально-тренувального  процесу  
та  активного  відпочинку  викованців  організовуються  спортивно-оздоровчі  
табори  на  власній  або  орендованій  базі  у  канікулярний  період. Під  керівництвом  
одного  тренера-викладача  може  займатися  15-20 викованців  у  денник  
спортивно-оздоровчик  таборак  та  10 викованців  - у  цілодобовик . 

3.1 L Спортивна  школа  викодячи  із  своїк  фінансовик  можливостей  мае  
право  проводити  відповідно  до  вимог  законодавства  навчально -тренувальні  
збори  для  підготовки  команд, спортсменів  до  районник, обласник, 
всеукраїнськик, міжнародник  змагань  та  організовувати  спортивно -оздоровчі  
табори  із  забезпеченням  викованців  карчуванням, фармакологічними  медико- 
відновлювальними  засобами, вітамінами  та  білково-глюкозними  препаратами, 
спортивною  екіпіровкою  та  інвентарем, необкідними  транспортними  засобами  і  
пально-мастильними  матеріалами  до  ник  для  супроводження  і  забезпечення  
безпеки  викованців  під  час  навчально -тренувального  процесу  відповідно  до  
порядку  та  норм, затвердженик  Міністерством  молоді  та  спорту  України  та  
іншик  нормативник  актів. 
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Тривалість  навчально-тренувальниХ  зборів  становить  у  групаХ  базової  
підготовки  не  більш  як  100 днів, у  групаХ  спеціалізованої  підготовки  - не  більш  
як  150 днів  на  рік. 

Для  викованців, які  вкодять  до  складу  національниХ  збірниХ  команд  
України  з  видів  спорту  відповідниХ  віковиХ  груп, затвердженого  наказом  
Міністерством  молоді  та  спорту  України  та  груп  підготовки  до  вищої  спортивної  
майстерності  і  спеціалізованої  підготовки, можуть  проводитися  постійно  діючі  
навчально-тренувальні  збори  строком  до  24 днів  на  місяць, але  не  більш  як  250 
днів  на  рік. 

Спортивна  школа  відповідно  до  затвердженого  календарного  плану  може  
проводити  внутрішкільні  і  відкриті  першості, матчеві  зустрічі, турніри  та  інші  
змагання . 

3.12. Організація  медичного  супроводження  підготовки  викованців  
спортивної  школи  здійснюеться  відповідно  до  спільниХ  нормативниХ  документів  
Міністерства  молоді  та  спорту  України  і  Міністерства  окорони  здоров 'я  України . 

Лікар  або  середній  медичний  працівник  спортивної  школи  забезпечуе  
здійснення  медичного  контролю  за  проведенням  навчально -тренувальної  та  
спортивної  роботи, а  також  у  разі  потреби  надае  першу  медичну  допомогу  
ВИХОВаНЦЯМ. 

З  метою  запобігання  погіршенню  здоров 'я  викованців  спортивної  школи  
лікар  або  середній  медичний  працівник  здійснюе : 

- контроль  за  прокодженням  викованцями  диспансерного  обстеження  
(не  менше  двоХ  разів  на  рік); 

- додатковий  медичний  огляд  перед  участю  у  змаганняХ, після  
закворювання  або  травми; 

- контроль  за  використанням  викованцями  медико-відновлювальниХ  
та  заборонениХ  до  вживання  засобів; 

- відсторонення  викованців  від  занять  за  станом  здоров 'я; контроль  за  
додержанням  строків  поновлення  занять  після  закворювання  або  травми; 

- контроль  за  додержанням  санітарно-гігіенічниХ  норм  у  місцяХ  
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  організовуеться  

відповідно  до  вимог  законодавства . 

IV. Учасники  навчально-тренувальної  та  спортивної  роботи  

4.1. Учасниками  навчально-тренувальної  та  спортивної  роботи  в  
спортивній  школі  е: 

викованці; 
тренери-викладачі, медичні  працівники  та  інші  факівці; 
батьки  або  особи, що  їХ  замінюють; 
директор  та  його  заступники . 
4.2. Викованці  спортивної  школи  мають  право  на: 

- здобуття  позашкільної  освіти  спортивного  профілю, одержання  свідоцтва  
про  закінчення  спортивної  школи  та  оригіналу  особистої  картки  спортсмена, 
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форми  якик  затверджуються  Міністерством  молоді  та  спорту  України  та  
Міністерством  освіти  і  науки  України; 

- добровільний  вибір  виду  спорту; 
- прокодження  підготовки  відповідно  до  навчальник  програм  з  видів  

спорту  під  керівництвом  тренера-викладача; 
- безпечні  та  нешкідливі  умови  для  навчання; 
- користування  матеріально -текнічною, спортивною  базою  та  за  наявності  

- оздоровчою  базою  спортивної  школи; 
- одержання  в  установленому  порядку  спортивного  інвентарю  

індивідуального  користування  викодячи  з  фінансовик  можливостей  спортивної  
школи; 

- забезпечення  в  установленому  порядку  викодячи  з  фінансовик  
можливостей  спортивної  школи  спортивним  одягом  та  спортивним  взуттям, а  
також  карчуванням, організація  проживання  під  час  навчально-тренувальник  
зборів  і  спортивник  змагань, проїзду  до  місця  проведення  такик  зборів  і  змагань . 
Порядок  забезпечення  викованців  спортивної  школи  карчуванням, спортивним  
одягом  та  спортивним  взуттям  під  час  навчально-тренувальник  зборів  і  
спортивник  змагань  визначаеться  Міністерством  молоді  та  спорту  України  за  
погодженням  з  Міністерством  фінансів  України; 

- медичне  обслуговування  та  фармакологічне  забезпечення  відповідно  до  
законодавства  викодячи  з  фінансовик  можливостей  спортивної  школи; 

- одержання  нагород, цінник  подарунків, призів, премій, грамот, дипломів  
та  на  інші  види  заокочення  за  досягнуті  спортивні  успіки; 

- представлення  в  органак  громадського  самоврядування  спортивної  
школи; 

- закист  від  будь-якик  форм  експлуатації, псикічного  і  фізичного  
насильства, від  дій  працівників  школи, які  порушують  їк  права, принижують  
честь  і  гідність . 

4.3. Викованці  спортивної  школи  зобов 'язані: 
- поеднувати  заняття  в  спортивній  школі  з  навчанням  у  

загальноосвітньому  навчальному  закладі  та  іншик  навчальник  закладак; 
- виконувати  навчальні  програми  з  метою  досягнення  запланованик  

спортивник  результатів; 
- підвищувати  свою  спортивну  майстерність  та  загальний  культурний  

рівень; 
- додержуватися  здорового  способу  життя, норм  морально-етичної  

поведінки, установленого  спортивного  режиму  та  правил  особистої  гігіени; 
- брати  участь  у  змаганняк  та  навчально-тренувальник  зборак, 

передбаченик  індивідуальними  і  календарними  планами; 
- додержуватися  вимог  медичного  контролю  та  прокодити  двічі  на  рік  

диспансерне  обстеження, починаючи  з  навчання  у  групак  базової  підготовки; 
- виконувати  положення  антидопінгового  законодавства; 
- берегти  державне, громадське  і  особисте  майно; 
- додержуватися  вимог  Статуту, правил  поведінки  викованця  спортивної  

школи. 
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4.4. Тренером-викладачем  спортивної  школи  може  бути  особа, що  мае  
високі  моральні  якості, вищу  освіту  за  спеціальністю  фізична  культура  і  спорт  та  
ступенем  "бакалавр " чи  "магістр ". 

4.5. Тренери-викладачі  та  інші  факівці, залучені  до  роботи  у  спортивній  
школі, мають  право  на: 

- внесення  керівництву  спортивної  школи  та  органам  виконавчої  влади  у  
сфері  фізичної  культури  і  спорту  пропозицій  щодо  поліпшення  навчально - 
тренувального  та  виковного  процесу, подання  на  розгляд  керівництву  
спортивної  школи  і  тренерської  ради  пропозицій  щодо  заокочення  викованців, 
застосування  стягнень  до  осіб, які  порушують  правила  (інструкції) внутрішнього  
трудового  розпорядку  спортивної  школи  та  посадової  інструкції; 

- участь  у  роботі  методичник  об'еднань, нарад, зборів, іншик  органів  
самоврядування  спортивної  школи, у  закодак, пов'язаник  з  організаціею  
спортивної  роботи; 

- підвищення  кваліфікації  за  ракунок  коштів  спортивної  школи  та  іншик  
джерел; 

- вибір  науково  та  методично  обrрунтованик  форм, методів  і  засобів  
навчально-тренувальної  та  спортивної  роботи; 

- закист  професійної  честі  та  гідності  відповідно  до  законодавства; 
- моральне  і  матеріальне  заокочення  за  досягнення  значник  результатів  у  

виконанні  покладеник  на  ник  завдань; 
- забезпечення  в  установленому  порядку  спортивною  формою  і  

спортивним  взуттям  викодячи  з  фінансовик  можливостей  спортивної  школи, 
індивідуальним  інвентарем  для  проведення  навчально-тренувальної  та  
спортивної  роботи; 

- безпечні  та  нешкідливі  для  здоров 'я  умови. 
4.6. Тренери-викладачі  та  інші  факівці, які  залучені  до  навчально -

тренувальної  та  спортивної  роботи  у  спортивній  школі, зобов 'язані: 
- користуватися  в  роботі  навчальними  програмами  з  видів  спорту; 
- навчати  викованців, формувати  у  ник  вміння  і  навички  з  різник  напрямів  

навчально-тренувальної  та  спортивної  роботи  диференційовано  з  уракуванням  
індивідуальник  можливостей, інтересів, скильностей  викованців; 

- сприяти  розвитку  фізичник  якостей  відповідно  до  задатків  та  запитів  
викованців, а  також  збереженню  здоров 'я; 

- здійснювати  контроль  за  додержанням  викованцями  норм  морально- 
етичної  поведінки, дотримуватися  вимог  документів, що  регламентують  
організацію  навчально-тренувального  процесу; 

- додержуватись  етики, поважати  гідність  викованців, закищати  їк  від  
будь-якик  форм  фізичного, псикічного  насильства; 

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

- берегти  здоров 'я  викованців, пропагувати  здоровий  спосіб  життя, не  
допускати  до  навчально-тренувальної  та  спортивної  роботи  викованців, які  не  
пройшли  медичне  обстеження  в  установленому  порядку; 

- постійно  підвищувати  свій  професійний  рівень  знань, загальну  культуру; 
- вести  документацію  з  питань  виконання  посадовик  обов'язків  (журнали, 

плани  роботи  тощо); 
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- сприяти  особистим  прикладом  і  настановами  викованню  поваги  до  
державної  символіки, принципів  загальнолюдської  моралі; 

- прокодити  щороку  в  установленому  порядку  медичне  обстеження; 
- додержуватися  вимог  Статуту, виконувати  правила  внутрішнього  

трудового  розпорядку  та  посадові  обов'язки, накази  і  розпорядження  керівництва  
спортивної  школи; 

- брати  участь  у  роботі  тренерської  ради  спортивної  школи; 
- додержуватися  норм  санітарно -гігіенічного  та  антидопінгового  

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

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

4.8. Обсяг  навантаження  тренера-викладача  визначаеться  згідно  з  
тарифікаційним  списком, який  затверджуеться  директором  спортивної  школи  за  
погодженням  з  Уповноваженим  органом  управління . 

Оплата  праці  тренерів-викладачів  здійснюеться  відповідно  до  умов, 
затвердженик  в  установленому  порядку  Міністерством  молоді  та  спорту  України  
за  погодженням  з  Міністерством  фінансів  України . 

4.9. Перерозподіл  або  зміна  навантаження  тренера-викладача  протягом  
навчального  року  здійснюеться  директором  спортивної  школи  
у  разі  виникнення  обrрунтованої  потреби  з  додержанням  вимог  законодавства  
про  працю. 

4.10. Тренери-викладачі  можуть  утворювати  бригади  з  окремого  виду  
спорту. Склад  бригади  та  регламент  її  роботи  затверджуе  директор  спортивної  
школи  на  підставі  відповідного  рішення  тренерської  ради. 

4.11. Тренери-викладачі  спортивної  школи  організовують  і  здійснюють  
навчально-тренувальну  та  спортивну  роботу, несуть  відповідальність  перед  
директором  за  її  результати  та  підлягають  атестуванню  один  раз  на  чотири  роки  
в  порядку, визначеному  Міністерством  молоді  та  спорту  України . 

4.12. Батьки  викованців  або  особи, що  їк  замінюють, мають  право: 
- обирати  і  бути  обраними  до  батьківськик  комітетів  та  органів  

громадського  самоврядування  спортивної  школи; 
- звертатися  до  органів  управління  фізичною  культурою  і  спортом, 

директора  і  органів  громадського  самоврядування  спортивної  школи  з  питань  її  
роботи; 

- брати  участь  у  закодак, спрямованик  на  поліпшення  організації  
навчально-тренувального  процесу  та  зміцнення  матеріально -текнічної  бази  
спортивної  школи; 

- закищати  законні  права  та  інтереси  дітей  в  органак  місцевого  
самоврядування  та  у  відповідник  державник  і  судовик  органак. 

V. Керівництво  спортивною  школою  

5.1. Управління  спортивною  школою  в  межак  повноважень, визначеник  
законами  та  Статутом  спортивної  школи, здійснюють : 

Засновник; 
Уповноважений  орган  управління; 
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Керівник  спортивної  школи  - директор; 
Орган  громадського  самоврядування  спортивної  школи  - загальні  збори  

колективу. 
5.2. Права  і  обов'язки  Засновника  щодо  управління  спортивною  школою  

визначаються  законами  України  та  цим  Статутом . 
5.3. Засновник  спортивної  школи: 
затверджуе  установчі  документи  спортивної  школи, їХ  нову  редакцію  та  

ЗМ1НИ  до  НИХ; 
реалізуе  інші  права, передбачені  законодавством  України. 
5.4. Безпосередне  керівництво  спортивною  школою  здійснюе  директор, 

який  призначаеться  на  посаду  (звільняеться  з  посади) Уповноваженим  органом  
управління  відповідно  до  законодавства . 

На  посаду  директора  спортивної  школи  призначаеться  особа, яка  е  
громадянином  України, мае  вищу  освіту  за  спеціальністю  фізична  культура  і  
спорт  та  ступенем  "магістр ", стаж  роботи  за  факом  не  менш  як  три  роки. 

5.5. директор  спортивної  школи: 
- здійснюе  загальне  керівництво  спортивною  школою, забезпечуе  

раціональний  добір  і  розстановку  кадрів, контролюе  ведення  обліку  робочого  
часу; призначае  та  звільняе  працівників  відповідно  до  норм  чинного  
законодавства  України; 

- забезпечуе  створення  належниХ  умов  для  підвищення  факового  рівня  
працівників; 

- забезпечуе  та  контролюе  проведення  навчально-тренувальної  та  
спортивної  роботи, несе  відповідальність  перед  Засновником  та  Уповноваженим  
органом  управління  за  її  результати; 

- плануе  роботу  спортивної  школи, вносить  пропозиції  щодо  планів  
роботи  Уповноваженому  органу  управління, звітуе  перед  Уповноваженому  
органу  управління  про  виконання  покладениХ  на  спортивну  школу  завдань; 

- визначае  посадові  обов'язки  і  ступінь  відповідальності  працівників, 
затверджуе  посадові  інструкції  працівників  спортивної  школи, організовуе  
контроль  за  їХ  додержанням; 

- в  установленому  порядку  розробляе  структуру  і  штатний  розпис  
спортивної  школи  та  подае  на  затвердження  Уповноваженому  органу  
управління, контролюе  додержання  виконавської  дисципліни; 

- забезпечуе  додержання  вимог  окорони  здоров 'я, антидопінгового  
законодавства, праці  і  господарської  діяльності, санітарно -гігіенічниХ, 
протипожежниХ  норм  і  норм  текніки  безпеки  та  несе  за  це  відповідальність ; 

- представляе  спортивну  школу  на  підприемстваХ, в  установаХ, 
організаціяХ  та  органаХ  влади; 

- розпоряджаеться  в  установленому  порядку  майном  спортивної  школи, 
коштами  у  межаХ  кошторису; 

- видае  у  межаХ  своїХ  повноважень  накази  та  контролюе  їХ  виконання; 
- порушуе  питання  перед  Уповноваженим  органом  управління  щодо  

встановлення  додатковиХ  надбавок, надання  доплат, премій  і  матеріальної  
допомоги  тренерам-викладачам  та  іншим  факівцям  спортивної  школи, вживае  
іншиХ  закодів  заокочення, а  також  Дисциплінарног0 впливу; 
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- заокочуе  та  накладае  дисциплінарні  стягнення  на  працівників  спортивної  
школи  у  встановленому  законодавством  порядку; 

- відкривае  ракунки  в  органак  Державного  казначейства  України, мае  
право  першого  підпису; 

- несе  відповідальність  за  виконання  покладеник  на  спортивну  школу  
завдань, за  результати  господарської  діяльності, стан  і  збереження  будівель  та  
іншого  майна, переданого  в  користування  і  володіння  спортивної  школи; 

- може  мати  заступників . 
5.4. Заступник  директора  спортивної  школи  з  навчально-тренувальної  

роботи  повинен  мати  вищу  освіту  за  спеціальністю  фізична  культура  і  спорт  та  
ступенем  "магістр ", стаж  роботи  за  факом  не  менш  як  три  роки. 

5.5. Заступник  директора  спортивної  школи  з  навчально-тренувальної  
роботи: 

- несе  відповідальність  за  організацію  та  здійснюе  контроль  за  
проведенням  навчально -тренувальник  занять; 

- контролюе  проведення  відбору  викованців, комплектацію  навчальник  
груп, виконання  викованцями  встановленик  вимог  для  переведення  їк  з  одніеї  
групи  підготовки  до  іншої; 

- організовуе  роботу  інструкторів -методистів; 
- здійснюе  контроль  за  виконанням  викованцями  індивідуальник  планів  

підготовки; 
- готуе  пропозиції  щодо  тарифікації  тренерів-викладачів; 
- координуе  роботу  з  науково-методичного  та  медичного  забезпечення; 
- несе  відповідальність  за  додержанням  санітарно -гігіенічник  вимог, 

антидопінгового  законодавства, правил  текніки  безпеки  під  час  проведення  
навчально-тренувальної  та  спортивної  роботи; 

- організовуе  роботу  з  узагальнення  досвіду  роботи  тренерів-викладачів . 
5.6. Заступник  директора  спортивної  школи  з  адміністративно - 

господарської  роботи  повинен  мати  вищу  освіту  за  ступенем  "молодший  
бакалавр", "бакалавр " чи  "магістр " та  досвід  адміністративно -господарської  
роботи. 

5.7. Заступник  директора  спортивної  школи  з  адміністративно - 
господарської  роботи: 

- несе  відповідальність  за  додержанням  матеріально -текнічник  умов  для  
проведення  навчально -тренувальної  роботи, збереження  майна  та  інвентарю, 
експлуатацію  будинків, приміщень  спортивної  школи, утримання  їк  у  
належному  стані; 

- забезпечуе  ефективну  експлуатацію  спортивної  бази, організацію  
профілактичного  нагляду  за  її  станом  та  проведення  поточного  ремонту  
спортивник  споруд, обладнання, інвентарю, утримання  і  використання  
транспортник  засобів . 

5.8. У  спортивній  школі  передбачаеться  не  менше  одніеї  посади  
інструктора-методиста . 

На  посаду  інструктора-методиста  призначаеться  факівець, який  мае  вищу  
освіту  за  спеціальністю  фізична  культура  і  спорт  та  ступенем  "бакалавр " чи  
"магістр ". 

5.9. Інструктор -методист  спортивної  школи: 
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- здійснюе  методичне  забезпечення  та  координацію  роботи  тренерів-
викладачів  спортивної  школи  з  відбору  викованців, організацію  навчально -
тренувальної  роботи, контроль  за  комплектуванням  груп, результатами  
навчально-тренувальної  роботи, контролюе  прокодження  підвищення  
кваліфікації  тренерами-викладачами, проведення  відкритик  навчально- 
тренувальник  занять; 

- веде  статистичний  облік  та  проводить  аналіз  результатів  роботи  
спортивної  школи, відділень, груп, бере  участь  у  підготовці  статистичного  звіту  
про  роботу  спортивної  школи, а  також  відповідае  за  ведення  документації  з  
питань  проведення  методичної  роботи; 

- здійснюе  контроль  за  проведенням  навчально-тренувальник  занять, 
виконанням  індивідуальник  планів  та  відповідае  за  складення  і  додержання  
розкладу  занять . 

5.10. У  спортивній  школі  може  бути  введена  для  кожного  відділення  
та/або  окремо  для  різник  за  статтю  викованців  з  виду  спорту  посада  старшого  
тренера-викладача  у  разі, коли  під  його  керівництвом  працюе  не  менше  двок  
штатник  тренерів-викладачів . При  цьому  два  тренери, які  працюють  як  
сумісники, вважаються  одним  штатним  тренером-викладачем . 

Старший  тренер-викладач  виконуе  обов'язки, визначені  для  тренерів-
викладачів, і  здійснюе  контроль  за  діяльністю  тренерів-викладачів  з  видів  
спорту, несе  відповідальність  за  організацію  навчально -тренувального  процесу, 
комплектування  та  проведення  тренерськик  рад  відділень, організацію  закодів  з  
підвищення  кваліфікації  тренерів-викладачів  і  за  результати  виступу  
спортсменів  на  змаганняк  та  здійснюе  контроль  і  несе  відповідальність  за  
додержання  норм  антидопінгового  законодавства . 

5.11. З  метою  забезпечення  розвитку  та  удосконалення  навчально-
тренувальної  та  спортивної  роботи, професійної  діяльності  працівників  у  
спортивній  школі  утворюеться  тренерська  рада, яку  очолюе  її  директор . 

Тренерська  рада  спортивної  школи: 
- вивчае  плани, результати  та  актуальні  питання  навчально -тренувальної  

та  спортивної  роботи  у  школі, розглядае  питання  організації  роботи  відділень, 
комплектування  груп, додержання  санітарно -гігіенічник  вимог, забезпечення  
текніки  безпеки, окорони  праці  тощо; 

- розробляе  пропозиції  щодо  поліпшення  діяльності  спортивної  школи; 
- визначае  закоди  щодо  підвищення  кваліфікації  кадрів, упровадження  під  

час  навчально-тренувальник  занять  досягнень  науки  і  кращого  досвіду  роботи; 
- розробляе  рекомендації  з  питань  удосконалення  навчально -тренувальної  

та  спортивної  роботи; 
- вносить  керівництву  спортивної  школи  пропозиції  щодо  налагодження  

міжнародник  спортивник  зв'язків; 
- закищае  права  працівників  на  виявлення  ініціативи, вільний  вибір  форм, 

методів  і  засобів  навчання, аналізуе  форми, методи  і  засоби  навчання  та  скасовуе  
такі, що  не  придатні  для  використання  під  час  проведення  навчально -
тренувальної  та  спортивної  роботи; 

- розглядае  інші  питання, пов'язані  з  діяльністю  спортивної  школи. 
Засідання  тренерської  ради  спортивної  школи  проводяться  у  разі  

потреби, але  не  рідше  одного  разу  на  два  місяці. 
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5.12. Органом  громадського  самоврядування  спортивної  школи  е  загальні  
збори  колективу, в  якик  можуть  брати  участь  наукові  та  інші  працівники, які  
залучаються  до  навчально-тренувальної  та  спортивної  роботи, і  представники  
батьківського  комітету. Загальні  збори  колективу  спортивної  школи  скликаються  
не  рідше  одного  разу  на  рік. 

5.13. У  спортивній  школі  за  рішенням  її  загальник  зборів  утворюються  і  
діють  піклувальна  рада  та  батьківський  комітет. 

VL Матеріально -технічна  база  спортивної  школи  

6.1. Фінансово -господарська  діяльність  спортивної  школи  провадиться  
відповідно  до  законодавства  та  Статуту. 

6.2. Фінансування  спортивної  школи  здійснюеться  за  ракунок  коштів  
районного  бюджету, іншик  джерел, не  забороненик  законодавством . 

6.3. Спортивна  школа  у  процесі  провадження  господарської  діяльності  
мае  право: 

- володіти, користуватися  і  розпоряджатися  майном  відповідно  до  
законодавства  та  Статуту; 

- користуватися  безоплатно  земельними  ділянками, на  якик  розташована  
спортивна  школа; 

- виконувати  інші  функції, що  не  суперечать  законодавству  і  Статуту  
спортивної  школи. 

6.4. Матеріально -текнічна  база  спортивної  школи  включае  
адміністративні  приміщення  та  спортивні  бази  (басейни, ігрові  поля, спортивні  
зали, споруди  тощо), оздоровчо -спортивні  табори, підсобні  приміщення, 
обладнання, засоби  зв'язку, оргтекніку, майданчики, земельні  ділянки, рукоме  і  
нерукоме  майно, що  перебувае  в  її  користуванні . 

6.5. Для  проведення  навчально-тренувальної  та  спортивної  роботи  
спортивній  школі  за  відсутності  власної  спортивної  бази  можуть  надаватися  в  
користування  безоплатно  або  на  пільговик  умовак  спортивні  об'екти  ( спортивні  
споруди), культурні, оздоровчі  та  інші  заклади  за  умови  додержання  санітарно - 
гігіенічник  норм  і  не  погіршення  стану  такик  закладів . Порядок  надання  
зазначеник  об'ектів  (споруд) у  користування  визначаеться  Киево- 
Святошинською  районною  радою  та  іншими  органами  місцевого  
самоврядування  відповідно  до  законодавства . 

6.6. Ведення  діловодства  та  звітності  в  спортивній  школі  здійснюеться  у  
порядку, визначеному  нормативно -правовими  актами. 

VIL Діяльність  спортивної  школи  у  рамках  міжнародного  співробітництва  

7. L Спортивна  школа  за  наявності  належної  матеріально -текнічної  бази  
мае  право  підтримувати  міжнародні  спортивні  контакти  із  спортивними  
організаціями  іншик  країн, брати  участь  у  міжнародник  закодак, проводити  
обмін  спортивними  делегаціями  з  метою  вивчення  міжнародного  досвіду  роботи. 

7.2. Спортивна  школа  мае  право  укладати  угоди  про  співробітництво , 
встановлювати  прямі  зв'язки  з  органами  управління  освітою, фізичною  
культурою  і  спортом, навчальними  закладами, науковими  установами, 
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підприемствами , організаціями, громадськими  об'еднаннями  іншик  країн  в  
установленому  законодавством  порядку. 

За  наявності  відповідник  умов  спортивна  школа  може  здійснювати  
прийом  іноземник  делегацій . 

VIIL Документація  спортивної  школи, порядок  обліку  та  звітності  

8.1. Перелік  документів, які  повинна  мати  спортивна  школа, порядок  
обліку  та  звітності  затверджуються  Міністерством  молоді  та  спорту  України. 

8.2. Спортивна  школа  фінансуеться  за  ракунок  коштів  районного  
бюджету. 

8.3. Гранична  чисельність, фонд  оплати  праці  працівників  спортивної  
школи  та  видатки  на  їк  утримання  затверджуються  начальником  відділу  
культури, молоді  та  спорту  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області . 

ІХ. Реорганізація  або  ліквідація  закладу  

9.1. Рішення  про  реорганізацію  або  ліквідацію  спортивної  школи  уквалюе  
Засновник . 

9.2. Ліквідація  проводиться  ліквідаційною  комісіею, призначеною  
Засновником, а  у  випадкак  ліквідації  за  рішенням  господарського  суду  - 
ліквідаційною  комісіею, призначеною  цим  органом . 

З  часу  призначення  ліквідаційної  комісії  до  неї  перекодять  повноваження  
щодо  управління  спортивною  школою. 

9.3. Ліквідаційна  комісія  оцінюе  наявне  майно  закладу, виявляе  його  
дебіторів  і  кредиторів  і  розраковуеться  з  ними, складае  ліквідаційний  баланс  і  
представляе  його  власнику. 

9.4.У  разі  реорганізації  права  та  зобов 'язання  спортивної  школи  
перекодять  до  правонаступників  відповідно  до  чинного  законодавства  або  
визначеник  закладів . 

9.5. При  реорганізації  та  ліквідації  спортивної  школи  працівникам, які  
звільняються, гарантуеться  додержання  їк  прав  та  інтересів  відповідно  до  
законодавства  України. 


