Положення
про спортивний клуб МНУ ім. В.О.Сухомлинського
І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Спортивний клуб МНУ ім. В.О.Сухомлинського є структурним підрозділом
університету.
1.2. Спортивний клуб діє у відповідності з законом України «Про фізичну культуру і
спорт», іншими законодавчими та нормативними урядовими актами, статутними вимогами
Спортивної студентської спілки України, міжнародної федерації університетського спорту, а
також Статутом університету, що спрямований на виконання соціально-важливих функцій.
1.3.Спортивний клуб здійснює всебічну роботу з розвитку фізичної культури і спорту
серед студентської молоді, аспірантів, професорсько-викладацького складу, співробітників
вищого навчального закладу.
1.4. Спортивний клуб реалізує свою мету та завдання в тісній взаємодії з
керівництвом навчального закладу на підставі об’єднання фінансових, матеріальних,
трудових ресурсів закладу та інших зацікавлених організацій.
1.5. Спортивний клуб може мати свій прапор, емблему, іншу атрибутику.
ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ СПОРТИВНОГО КЛУБУ
2.1. Метою діяльності спортивного клубу є створення і забезпечення відповідних умов та
можливостей для здійснення різнобічних інтересів членів колективу навчального закладу, в
сфері фізичної культури і спорту.
2.2. Головними завданнями спортивного клубу є:
- формування всебічно розвиненої особистості засобами фізичної культури і спорту;
- пропаганда здорового способу життя, запровадження фізичної культури і спорту під
час навчання, роботи, побуту і відпочинку;
- використання засобів фізичної культури для професійно-прикладної підготовки;
- організація і проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів,
надання послуг в сфері фізичної культури і спорту;
- створення фізкультурно-спортивних аматорських об’єднань, секцій, команд з видів
спорту;
- розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва зі спортивними організаціями
навчальних закладів;
- організація та проведення внутрішніх спортивно-масових заходів;
- облік рекордів та спортивних досягнень університету;
- надання звітів у Миколаївське обласне управління з фізичного виховання та спорту,
Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, Миколаївській облдержадміністрації,
Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України та Міністерству спорту
України;
- надання шефської допомоги спортивним організаціям міста та області;
- інформаційне забезпечення спортивної діяльності університету.
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ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СПОРТИВНОГО КЛУБУ
3.1.Структура спортивного клубу МНУ ім. В.О.Сухомлинського визначається згідно
штату університету і складається з голови спортивного клубу, діяльність якого регулюється
його функціональними обов’язками і який призначається та звільняється ректором МНУ ім.
В.О.Сухомлинського.
ІV. ПРАВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНОГО КЛУБУ
4.1. Спортивний клуб:
- проводить спортивно-масові змагання, спартакіади, універсіади, навчальнотренувальні збори;
- організовує, проводить та забезпечує контроль за навчально-тренувальним процесом
у групах ПСМ, збірних командах, створює необхідні умови для росту майстерності
студентів-спортсменів;
- бере безпосередню участь в організації роботи літніх оздоровчо-спортивних таборів ;
- організує і проводить огляди-конкурси на кращу організацію фізкультурноспортивної роботи в підрозділах університету;
- проводить роботу, щодо спортивного вдосконалення, підготовки, формування та
відрядження збірних команд університету на змагання, у тому числі міжнародні;
- веде облік та аналіз звітів участі у змаганнях команд МНУ ім. В.О.Сухомлинського;
- використовує фінансові асигнування, що передбачені бюджетом університету для
здійснення спортивно-масової роботи;
- члени спортивного клубу безкоштовно користуються спортивними спорудами, які
належать університету, у вільний від навчального процесу час;
- забезпечує раціональне та ефективне використання матеріально-технічної бази
спортивних споруд в наданий час, інвентар та обладнання;
- здійснює підбір фізкультурних кадрів;
- заохочує фізкультурно-спортивний актив, тренерів і спортсменів за високі показники
розвитку масової фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, нагороджує їх
грамотами, пам’ятними подарунками ;
- здійснює інші дії, згідно законодавства та створює умови для виконання завдань, які
стоять перед спортивним клубом.
V. ЧЛЕНИ СПОРТИВНОГО КЛУБУ
5.1. Членами спортивного клубу є всі студенти, професорсько-викладацький склад та
співробітники МНУ ім. В.О.Сухомлинського.
5.2. Члени спортивного клубу мають право:
- займатися фізичною культурою та спортом;
- виступати за свій спортивний клуб у змаганнях;
- підвищувати кваліфікацію з обраного напрямку фізкультурно-спортивної та
громадської діяльності;
- користуватися спортивними спорудами та інвентарем навчального закладу;
5.3. Члени спортивного клубу зобов’язані:
- брати участь у роботі спортивного клубу;
- вдосконалювати свою фізичну підготовку, вести здоровий спосіб життя;
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- берегти майно, інвентар і форму спортивного клубу та навчального закладу;
- регулярно проходити медичний огляд, вести контроль за станом здоров’я,
дотримуватися особистої та громадської гігієни.

VІ. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ, ОРГАНАМИ,
ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ УНІВЕРСИТЕТУ
6.1. Спортивний клуб в межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними
підрозділами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої
діяльності щодо строків, періодичності одержання і передавання інформації, необхідної
для належного виконання покладених на нього завдань.
6.2. Спортивний клуб та його працівники мають право на отримання від адміністрації,
інших структурних підрозділів і посадових осіб університету інформації в необхідному та
достатньому обсязі для належного виконання завдань та здійснення запланованих
заходів.
VII. ФІНАНСУВАННЯ СПОРТИВНОГО КЛУБУ
7.1. Фінансування Спортивного клубу відбувається у межах видатків, визначених
кошторисом Університету, затвердженим у встановленому порядку.
7.2. Фінансування Спортивного клубу здійснюється із:
–
коштів спеціального фонду університету;
–
надходжень від платних послуг, наданих університетом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796;
–
спонсорських, благодійних внесків, та внесків окремих осіб, перерахованих на
рахунок університету, із подальшим використанням для потреб Спортивного клубу;
–
інших надходжень відповідно до чинного законодавства.
7.3. Видатки, визначені кошторисом університету, можуть спрямовуватися на такі
потреби Спортивного клубу:
–
оплата праці працівників;
–
відрядження збірних команд та окремих спортсменів університету на змагання
різних рівнів;
–
закупівлю нагородної атрибутики, спортивного обладнання, інвентарю, форми для
проведення повноцінних тренувань;
–
інші потреби Спортивного клубу.

