
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                            

е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 116 
 

22 січня 2021 року         м. Липовець                 6 сесія 8 скликання 

 

Про затвердження Статуту Липовецької дитячо-юнацької спортивної 

школи у новій редакції 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, частин 1, 2, 5 статті 60, 

частини 10 розділу V. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Закону України "Про освіту", частини 4 статті 57 Господарського кодексу 

України, рішення 3 сесії Вінницької районної ради 8 скликання від 31 грудня 

2020 року № 74 «Про безоплатну передачу з спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницького району об’єктів нерухомого майна та 

комунальних установ в комунальну власність Липовецькій територіальній 

громаді», враховуючи клопотання управління освіти, культури, молоді та 

спорту Липовецької міської ради від 16 січня 2021 року № 5, висновок 

постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Статут Липовецької дитячо-юнацької спортивної школи 

у новій редакції згідно з додатком. 

2. Доручити директору Дитячо-юнацької спортивної школи Любченку 

Миколі Івановичу здійснити всі організаційно-правові заходи щодо державної 

реєстрації закладу відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з гуманітарних питань (голова комісії Віктор 

ДОРОШЕНКО). 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 
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1. Загальні положення. 

1.1. Липовецька дитячо-юнацька спортивна школа (надалі - Липовецька 

ДЮСШ) є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю – 

закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей 

вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні 

умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного 

оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, 

самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки 

спортсменів для резервного спорту. 

1.2. Головною метою Липовецької ДЮСШ є : 

- забезпечення зміцнення здоров'я та всебічного фізичного розвитку дітей 

та молоді; 

- підготовка спортсменів високого класу для збірних команд району, 

області та України; 

- гармонійний розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення 

здоров'я дітей засобами фізкультури і спорту, розвиток їх здібностей в 

обраному виді спорту. 

- повноцінне оздоровлення, змістовний відпочинок і дозвілля дітей та 

молоді. 

1.3. Місцезнаходження: вул. Шевченка, 4 м. Липовець, Вінницького 

(Липовецького) району Вінницької області. 

1.4. Цей Статут встановлює порядок організації діяльності та управління 

Липовецькою ДЮСШ. У своїй роботі Липовецька ДЮСШ керується 

Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету 

Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, типовим Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу і 

цим Статутом. 

1.5. Найменування Липовецька ДЮСШ: 

- повне українською мовою — Липовецька дитячо-юнацька спортивна 

школа, 

- скорочене українською мовою – Липовецька ДЮСШ. 

 

2. Організаційно – правові засади діяльності школи 

2.1. Липовецька ДЮСШ є об'єктом права спільної власності Липовецької 

територіальної громади, управління якою здійснює Липовецька міська Рада 

(надалі - Засновник). 

2.2. Липовецька ДЮСШ є юридичною особою з моменту державної 

реєстрації Статуту, має власний розрахунковий та інші рахунки в банківських 

установах, печатку, штамп зі своїм найменуванням та власну атрибутику. 

2.3. Штатний розпис закладу затверджується головним розпорядником 

коштів. 

2.4. Липовецька ДЮСШ має право укладати угоди, набувати майнові та 

особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в 

суді, господарському та третейському судах.  



 2.5. Липовецька ДЮСШ , відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 5 листопада 2008 року №993 «Про затвердження Положення про 

дитячо- юнацьку спортивну школу» із змінами, у своїй структурі має відділення 

з певних видів спорту, а саме: 

- відділення баскетболу; 

- відділення волейболу; 

- відділення стрільби кульової; 

- відділення пауерліфтингу; 

- відділення ушу; 

- відділення футболу. 

ДЮСШ в штатному розписі має не менше ніж вісім посад тренерів – 

викладачів. 

ДЮСШ може мати також власну або орендовану матеріально - технічну 

базу, науково – методичне і медичне забезпечення та інші підрозділи, що 

передбачені її Статутом та відповідають меті діяльності спортивної школи. 

Відкриття (закриття) відділень з певних видів спорту здійснюється за рішенням 

Засновника. 

2.6. Відділення з певного виду спорту спортивної школи може включати: 

 - групи початкової підготовки, в яких здійснюється відбір обдарованих 

вихованців для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту, забезпечується 

підвищення у них інтересу до регулярної рухової активності, розвиток 

здібностей, формування морально – етичної і вольової поведінки, опанування 

вихованцями основ техніки і тактики обраного виду спорту. 

 - групи попередньої базової підготовки, в яких здійснюється підготовка 

вихованців до тренувальних та змагальних навантажень, необхідних для 

досягнення високих спортивних результатів, забезпечується підвищення рівня 

фізичної підготовки та поліпшення спортивних результатів вихованців. 

 - групи спеціалізованої базової підготовки, до яких залучається 

оптимальна кількість перспективних вихованців з метою спеціалізованої 

спортивної підготовки для досягнення ними високих спортивних результатів. 

2.7. Спортивна школа підлягає державній атестації, яка проводиться не 

рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту України. Результати державної атестації школи 

оприлюднюються у засобах масової інформації . 

2.8. Спортивній школі у порядку, встановленому Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту України надається відповідна категорія. Категорія 

надається на підставі заяви засновника та з урахуванням вимог, визначених у 

додатку, строком на чотири роки. Після закінчення терміну категорія 

підтверджується, або змінюється. Надання відповідної категорії 

підтверджується свідоцтвом. 

2.9. Утворення, реорганізація та ліквідація спортивної школи 

здійснюється в установленому порядку.  

 



3. Організація діяльності спортивної школи 

3.1. Навчально - тренувальна та спортивна робота в Липовецький ДЮСШ 

проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Основними формами 

навчально - тренувальної роботи є групові навчально - тренувальні заняття, 

тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико – відновні 

заходи, навчально тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань. 

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних 

змаганнях різного рівня. 

 3.2. Навчальний рік в Липовецькій ДЮСШ починається 1 вересня. 

Річний навчальний план для кожної групи розраховується на 52 тижні.  

3.3. Тривалість навчальної години в школі становить 45 хвилин. 

Тривалість одного заняття не може перевищувати двох навчальних годин для 

груп початкової підготовки та трьох навчальних годин у групах попередньої 

базової підготовки, за винятком четвертого та п’ятого років навчання, коли 

допускається чотири навчальні години, але не більше двох разів на тиждень. 

3.4. Режим щоденної роботи спортивної школи визначається розкладом 

занять, що затверджується на навчальний рік директором спортивної школи, 

правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між 

адміністрацією школи та представниками трудового колективу, що обрані та 

уповноважені ним. 

 У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах спортивна 

школа працює за окремим планом, затвердженим директором. Адміністрація 

ДЮСШ створює для вихованців, тренерів – викладачів та інших працівників 

безпечні умови для навчально – тренувальної, спортивної та іншої роботи. 

3.5. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий 

режим навчально – тренувальної та спортивної роботи ДЮСШ установлюється 

відповідно до навчальних програм з видів спорту. Наповненість груп 

початкової підготовки та груп попередньої базової підготовки у канікулярний 

період коригується директором спортивної школи і повинна становити не 

менше 50 відсотків норми наповнюваності. 

3.6. Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються 

директором школи за погодженням з її Засновником, або уповноваженим 

органом до 1 вересня, а для груп початкової підготовки – до 1 жовтня 

поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби 

можуть вноситись в установленому порядку зміни. 

3.7. До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися 

фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної 

підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не 

мають медичних протипоказань. 

Зарахування до спортивної школи здійснюються на підставі заяви батьків 

або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем 

проживання про відсутність медичних протипоказань для занять. 

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, 

залежить від специфіки виду спорту та визначається нормативними 



документами Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за 

погодженням з МОЗ.  

Переведення вихованців ДЮСШ відповідно з групи початкової 

підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої 

базової підготовки здійснюється після виконання ними встановлених вимог, 

зазначених у навчальних програмах з видів спорту. 

Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у спортивній школі у 

групах попередньої базової підготовки четвертого та п’ятого років навчання за 

наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих 

спортивних результатів. Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 

23 років .  

3.8. Вихованці ДЮСШ, які направлені для підвищення рівня спортивної 

майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, 

шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд 

з ігрових видів спорту, які беруть участь в Чемпіонатах України серед команд 

вищих ліг, можуть брати участь у змаганнях у складі команд ДЮСШ протягом 

двох років з часу їх направлення. 

3.9.Для забезпечення безперервності навчально - тренувального процесу 

та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно- оздоровчі 

табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під 

керівництвом одного тренера- викладача може займатися 15 – 20 учнів. 

3.10. Липовецька ДЮСШ має право проводити навчально – тренувальні 

збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, 

всеукраїнських змагань, організовувати спортивно- оздоровчі табори із 

забезпеченням вихованців харчуванням, спортивною екіпіровкою та інвентарем 

відповідно до норм, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту України за погодженням з МОЗ.  

Тривалість навчально – тренувальних зборів становить у групах 

попередньої – базової підготовки не більше як 100 днів. 

3.11. Липовецька ДЮСШ у встановленому порядку розробляє календарні 

плани та положення про спортивні змагання, проводить внутришкільні 

спортивно-масові заходи та навчально-тренувальні збори. 

3.12. На підставі типового Положення про дитячо-юнацьку спортивну 

школу та програм з видів спорту, Липовецька ДЮСШ має свою програму 

діяльності з урахуванням обраного напрямку роботи, специфіки видів спорту, 

матеріально-технічного та фінансового забезпечення, яка розробляється 

педагогічним колективом і затверджується Засновником. 

3.13. Порядок комплектування, наповнюваність навчальних груп, режим 

навчально-тренувальної роботи встановлюється відповідно до типового 

Положення про ДЮСШ . 

3.14 Організація медичного супроводження підготовки вихованців 

ДЮСШ здійснюється відповідно до спільних нормативних документів 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і МОЗ. Лікар або 

середній медичний працівник ДЮСШ здійснює безпосередній медичний 



контроль за проведенням навчально – тренувальної та спортивної роботи, а 

також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям. 

З метою запобігання погіршенню здоров’я вихованців ДЮСШ медичний 

працівник здійснює: 

- контроль за диспансерним обстеження учнів \не менше двох разів на 

рік\; 

- додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після 

захворювання або травм; 

 

- контроль за використанням вихованцями медико – відновлювальних 

засобів; 

- відсторонення від занять за станом здоров’я , контроль за додержанням 

строків поновлення занять після захворювання або травм; 

- контроль за за додержанням санітарно – гігієнічних норм у місцях 

проведення навчально – тренувальних занять та змагань, а також під час їх 

проведення; 

- облік та аналіз нещасних випадків та травм учнів під час занять. 

 

4. Учасники навчально тренувальної та спортивної роботи. 

Учасниками навчально – тренувальної та спортивно роботи в ДЮСШ є: 

- вихованці; 

- тренери – викладачі, медичні працівники та інші фахівці; 

- батьки або особи, що їх замінюють; 

- директор. 

 Вихованці ДЮСШ мають право на: 

- здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання 

свідоцтва про закінчення ДЮСШ та копії особистої картки спортсмена; 

- добровільний вибір виду спорту; 

- проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів 

спорту під керівництвом тренера – викладача; 

- безпечні та нешкідливі умови для навчання; 

- користування матеріально – технічною, спортивною базою ДЮСШ; 

- одержання в установленому порядку спортивного інвентарю 

індивідуального користування; 

- забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та 

спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально – 

тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення 

змагань, навчально – тренувальних зборів; 

- медичне та фармакологічне обслуговування; 

- одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, та 

інших видів заохочення за досягнуті спортивні успіхи; 

- представлення в органах громадського самоврядування ДЮСШ; 

- захист від будь – яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують 

честь і гідність. 



Вихованці ДЮСШ зобов’язані: 

- поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням загально – 

освітньому навчальному закладі; 

- виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих 

спортивних результатів; 

- підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний 

рівень; 

- додержуватися здорового способу життя, норм морально – етичної 

поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни; 

- брати участь у змаганнях та навчально – тренувальних зборах, 

передбачених індивідуальними і календарними планами; 

- додержуватись вимог медичного контролю та проводити двічі на 

рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання в групах попередньої 

базової підготовки 

- берегти державне, громадське і особисте майно. 

 4.4. Тренером – викладачем ДЮСШ може бути особа, що має високі 

моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо – 

кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр». 

 4.5. Тренери – викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у ДЮСШ 

мають право на : 

 - внесення керівництву школи пропозицій щодо поліпшення навчально – 

тренувального та виховного процесу, подання на розгляд дирекції школи 

пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які 

порушують статут внутрішнього трудового розпорядку школи; 

 - участь у роботі педагогічних рад школи, інших органів самоврядування 

школи, у заходах, пов’язаних з організацією спортивної роботи; 

 - підвищення кваліфікації за рахунок коштів ДЮСШ; 

 - вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів 

навчально – тренувальної та спортивної роботи; 

 - захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства; 

 - моральне та матеріальне заохочення за досягнення значних результатів 

у виконанні покладених на них завдань; 

 - забезпечення в установленому порядку спортивною формою і 

спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально – 

тренувальної та спортивної роботи; 

 - безпечні та нешкідливі для здоров’я умови праці. 

4.6. Тренери – викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у ДЮСШ, 

зобов’язані: 

 - виконувати навчальні програми з видів спорту; 

 - навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних 

напрямків навчально – тренувальної та спортивної роботи диференційовано з 

урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців; 

 - сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів 

вихованців, а також збереженню їх здоров’я;  



 - здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально – 

етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально 

– тренувального процесу; 

 - дотримуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від 

будь – яких форм фізичного та психічного насильства; 

 - берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не 

допускати до навчально – тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не 

пройшли медичного обстеження в установленому порядку; 

 - постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну 

культуру; 

 - вести документацію з питань виконання посадових обов’язків, журнали, 

плани роботи тощо;  

 - проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження; 

 - додержуватися вимог Статуту ДЮСШ, виконувати правила 

внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази дирекції 

ДЮСШ; 

 - додержуватися норм санітарно – гігієнічного та анти допінгового 

законодавства під час проведення навчально – тренувальних занять і 

спортивної роботи. 

4.7. Тренери – викладачі працюють відповідно до розкладу занять, 

затвердженого директором ДЮСШ. 

4.8. Обсяг навантаження тренерів – викладачів визначається згідно із 

тарифікаційним списком, який затверджується в установленому порядку. 

 Оплата праці тренерів – викладачів здійснюється відповідно до умов, 

затверджених в установленому порядку Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту України за погодженням з Мінфіном. 

4.9 Перерозподіл або зміна навантаження тренера - викладача протягом 

навчального року здійснюється директором ДЮСШ у разі виникнення 

обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю. 

4.10. Тренері - викладачі ДЮСШ 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 освіти і науки, молоді та спорту України . 

4.11. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право: 

 - обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів 

громадського самоврядування спортивної школи; 

 - звертатися до директора і органів громадського самоврядування школи 

з питань її роботи; 

 - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально – тренувального процесу та зміцнення матеріально – технічної бази 

ДЮСШ; 

 - захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого 

самоврядування та у відповідних державних і судових органах. 

 



5. Керівництво ДЮСШ 

5.1. Безпосереднє керівництво ДЮСШ здійснює директор, який 

призначається на посаду ( звільняється з посади ) Засновником відповідно до 

чинного законодавства України. 

5.2. На посаду директора школи призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту та досвід тренерсько-викладацької 

роботи, стаж роботи у фізкультурно-спортивних організаціях не менше трьох 

років. 

5.3. Директор спортивної школи: 

- здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує 

раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов 

для підвищення фахового рівня працівників; 

- забезпечує та контролює проведення навчально – тренувальної та 

спортивної роботи, несе відповідальність перед Засновником за її результати; 

- в установленому порядку за погодженням із Засновником або 

органом, яким делеговані дані повноваження, затверджує структуру і штатний 

розпис школи, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни; 

- забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, праці і 

господарської діяльності, санітарно – гігієнічних, протипожежних норм і норм 

техніки безпеки та несе за це відповідальність; 

- представляє ДЮСШ на підприємствах, в установах, організаціях та 

органах влади; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами 

спортивної школи, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або 

органах Державного казначейства; 

- видає у межах своїх повноважень накази і контролює їх виконання; 

- затверджує посадові інструкції працівників; 

- приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів – викладачів та 

інших фахівців відповідно до законодавства; 

- установлює, в межах затвердженого фонду заробітної плати, 

надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної 

допомоги тренерам – викладачам та іншим фахівцям ДЮСШ, вживає інших 

заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на ДЮСШ завдань, 

за результати фінансово – господарської діяльності, стан і збереження будівель 

та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивної школи. 

5.4. Інструктор - методист спортивної школи: 

- здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів – 

викладачів школи з відбору учнів, організацію навчально – тренувальної 

роботи, контроль за комплектуванням спортивних груп, змістом та 

результатами навчально – тренувальної роботи, організовує роботу з 

підвищення кваліфікації тренерів – викладачів, проведення відкритих 

навчально – тренувальних занять; 

- веде статистичний облік та аналіз результатів роботи спортивної 

школи, відділення, груп, накопичує передовий досвід тренерів – викладачів, 



бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу спортивної школи, а 

також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної 

роботи; 

- здійснює контроль за проведенням навчально – тренувальних 

занять, виконання навчальних програм з видів спорту, навчальних планів та 

відповідає за складення і додержання розкладу занять. 

5.5. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально 

тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у 

ДЮСШ утворюється тренерська рада, яку очолює її директор. 

5.6. Тренерська рада спортивної школи: 

- вивчає плани, результати та актуальні питання навчально – 

тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання 

санітарно – гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці; 

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної 

школи; 

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, 

упровадження під час навчально – тренувальних занять досягнень науки і 

кращого досвіду роботи; 

- розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально – 

тренувальної та спортивної роботи; 

- захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір 

форм, методів та засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та 

скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально – 

тренувальної та спортивної роботи; 

- розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю школи. 

 Засідання тренерської ради ДЮСШ проводяться у разі потреби, але не 

рідше одного разу на два місяці. 

5.7. Органом громадського самоврядування ДЮСШ є загальні збори 

колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які 

залучаються до навчально – тренувальної спортивної роботи, і представники 

батьківського комітету. Загальні збори колективу ДЮСШ скликаються не 

рідше одного разу на рік. 

 

6. Матеріально-технічна база ДЮСШ. 

6.1 Матеріально-технічна база Липовецької ДЮСШ включає спортивні 

споруди, приміщення, обладнання, меблі, засоби зв'язку та оргтехніки, 

транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває 

на балансі спортивної школи. 

6.2. Майно, яке знаходиться в оперативному управлінні ДЮСШ 

становлять основні фонди та інші матеріальні цінності вартість яких 

відображається на самостійному балансі. 

6.3. Майно Липовецької ДЮСШ створюється за рахунок коштів міського 

бюджету, коштів фонду соціального страхування, благодійних внесків та інших 

джерел, незаборонених чинним законодавством. 



6.4. Відчуження основних засобів, що закріплені за ДЮСШ здійснюється 

за погодженням з Засновником у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

6.5. Засновник, або орган, якому делеговані дані повноваження здійснює 

контроль за використанням і збереженням майна ДЮСШ і має право вилучати 

надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що 

використовується ним не за призначенням. 

6.6. Збитки, завдані ДЮСШ внаслідок порушення його майнових прав 

громадянами, юридичними і державними органами, відшкодовуються ДЮСШ 

за рішенням суду . 

 

7. Фінансово-господарська діяльність і правові засади ДЮСШ 
7.1. Фінансово-господарська діяльність ДЮСШ проводиться відповідно 

до законодавства та цього Статуту. 

7.2. До матеріально-технічної бази Липовецької ДЮСШ належать 

спортивні споруди, приміщення, обладнання, меблі, засоби зв'язку та 

оргтехніки, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що 

перебуває на балансі спортивної школи. 

7.3. У ДЮСШ фінансово-господарська діяльність спрямована на 

виконання соціально важливих функцій і не має на меті отримання прибутків. 

ДЮСШ здійснює фінансово-господарську діяльність на основі поєднання 

бюджетних коштів та додаткових джерел фінансування. 

Кошти, отримані з додаткових джерел фінансування, використовуються 

для забезпечення статутної діяльності. 

7.4. Основними та додатковими джерелами фінансування ДЮСШ: 

- бюджетне фінансування; 

- кошти від надання платних послуг населенню, включаючи кошти від 

реалізації абонементів для занять в спортивно-оздоровчих групах та групах 

початкової підготовки; 

-- кошти від надання платних транспортних послуг підприємствам, 

установам, організація, населенню; 

- гуманітарна допомога; 

- кредити банків; 

- благодійні внески підприємств, організацій і окремих громадян; 

- кошти від здачі в оренду приміщень, аудіо - відеоапаратури, 

спортивного залу, стадіону, спортмайданчика, автотранспорту, іншого майна та 

обладнання; 

- кошти від продажу застарілого або зношеного обладнання та інвентарю; 

- інші надходження, що не заборонені чинним законодавством України. 

7.5. Обсяги асигнувань бюджету не залежать від наявності інших джерел 

фінансування ДЮСШ. 

7.6. Розмір і структура коштів, що виділяються на утримання Липовецької 

ДЮСШ, повинні забезпечувати відшкодування матеріальних і прирівняних до 

них витрат на здійснення його основної діяльності, формування коштів на 

виплату заробітної плати в розмірах не нижче встановлених державою, 



відрахування на соціальне страхування, розрахунки з сторонніми організаціями, 

включаючи орендну плату, створення і зміцнення матеріально-технічної бази та 

інші цілі, передбачені цим Статутом. 

7.7. Залишки невикористаних коштів Липовецької ДЮСШ, а також 

кошти, що надходять з інших джерел, включаються в загальний дохід школи і 

складають єдиний фонд фінансових коштів ДЮСШ, які використовуються на 

проведення заходів, пов'язаних з його діяльністю, і вирішенням питань 

соціального розвитку. Вищевказані кошти витрачаються за кошторисом, 

затвердженим директором ДЮСШ. 

7.8. Липовецька ДЮСШ у здійсненні фінансово-господарської діяльності 

має право: 

- самостійно розпоряджатися коштами, що надходять від господарської та 

іншої діяльності, відповідно до цього Статуту; 

- користуватись пільгами, встановленими чинним законодавством для 

позашкільних навчальних закладів; 

- отримувати будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, тощо від 

органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування , 

підприємств, установ, організацій, окремих громадян; 

- розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих 

таборів, баз і пунктів прокату інвентарю та обладнання. 

7.9. ДЮСШ надається право самостійно вирішувати наступні питання 

організації оплати праці: 

- затверджувати структуру, штати, посадові оклади працівників 

адміністрації та тренерсько-викладацького складу ДЮСШ в межах фонду 

оплати праці; 

- встановлювати надбавки за складність і напруженість у роботі, 

преміювати працівників за високі досягнення у праці згідно з чинним 

законодавством, відповідними постановами та інструкціями. 

7.10. Розміри надбавок та преміальних встановлюються в залежності від 

особистого внеску кожного працівника в підвищення якості роботи. 

Вказані надбавки та преміальні зменшуються або відміняються при 

погіршенні якості роботи, зниженні результатів виступу спортсменів, 

невиконанні навчальних програм і планів. 

7.11. ДЮСШ здійснює оперативний та бухгалтерський обліки, веде 

статистичну та бухгалтерську звітність, несе відповідальність за їх 

достовірність та надає фінансовим, статистичним органам звіти у встановлені 

терміни. 

7.12. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ДЮСШ 

здійснюється Засновником або уповноваженим ним органом у встановленому 

порядку. 

7.13. Засновник має право ініціювати проведення відповідними органами 

комплексної ревізії фінансової та господарської діяльності ДЮСШ . 

7.14. Засновник має право вимагати від ДЮСШ будь-якої інформації 

щодо здійснення ним господарської, фінансової діяльності та виконання 

статутних завдань. 



7.15. ДЮСШ виконує заходи з цивільної оборони та протипожежної 

безпеки згідно з чинним законодавством. 

7.16. Доходи (прибутки) ДЮСШ використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання ДЮСШ, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямків її діяльності, визначених даним Статутом. 

7.17. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або її 

частини серед засновників, працівників ДЮСШ (крім оплати їх праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), керівництва ДЮСШ та інших 

пов’язаних з ними осіб. 

 

8. Міжнародна діяльність ДЮСШ 
8.1. ДЮСШ має право брати участь у міжнародній діяльності у 

встановленому порядку. 

8.2. ДЮСШ має право укладати угоди із зарубіжними установами та 

організаціями про обмін спортивними делегаціями, командами, працівниками і 

спортсменами школи та про участь у міжнародних спортивних заходах та 

навчально-тренувальних зборах. При наявності відповідних погоджень ДЮСШ 

може здійснювати прийом іноземних делегацій, проводити міжнародні 

спортивні змагання. 

8.3. ДЮСШ може у встановленому порядку отримувати право на 

зовнішню економічну діяльність, укладати від свого імені договори і 

здійснювати інші юридичні акти. 

8.4. Для розрахунків з іноземними спеціалістами та організаціями, 

забезпечення участі збірних команд, окремих спортсменів, працівників школи у 

міжнародних змаганнях ДЮСШ може у встановленому законом порядку 

відкривати валютні рахунки. 

 

9. Документація ДЮСШ, порядок обліку та звітності. 
9.1. ДЮСШ повинна мати та вести наступну документацію: 

- штатний розклад; 

- тарифікаційні списки тренерів; 

- розклад занять, затверджений директором ДЮСШ: 

- списки спортсменів-учнів, затверджені наказом на навчальний рік до 1 

жовтня (групи початкової підготовки для молодих спеціалістів до 1 листопада, 

книгу наказів; 

- табель обліку робочого часу працівників ДЮСШ; 

- журнали обліку роботи тренерів-викладачІв; 

- річні плани навчально-тренувальних занять навчальних груп; 

індивідуальні плани підготовки спортсменів-учнів груп спортивного 

удосконалення і вищої спортивної майстерності, затверджені директором 

школи; 

- плани навчально-тренувальних занять; 

- особові справи працівників; 

- особисті картки спортсменів відповідної форми; 

- особисті картки тренерів-викладачІв відповідної форми. 



9.2. ДЮСШ веде у встановленому порядку діловодство і бухгалтерський 

облік, статистичну та бухгалтерську звітність. 

9.3. ДЮСШ щорічно надає звіти за формою 5 ФК відповідним органам у 

встановленому порядку . 

 

10. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту ДЮСШ 
10.1. Зміни та доповнення до Статуту ДЮСШ вносяться при змінах 

чинного законодавства або за рішенням Засновника. 

10.2. Зміни та доповнення до Статуту набувають юридичної сили з 

моменту їх державної реєстрації. 

 

11. Ліквідація та реорганізація ДЮСШ 

11.1 ДЮСШ є неприбутковою організацією. 

Установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу 

активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у 

результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 

11.2 Припинення діяльності Установи відбувається шляхом її 

реорганізації або ліквідації за рішенням Органу управління майном або суду. 

Ліквідація та реорганізація ( злиття, поділ, приєднання, перетворення, 

виділення) Установи здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України. 

11.3 ДЮСШ може бути ліквідовано з підстав, передбачених чинним 

законодавством України. 

11.4 Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається 

Органом управління або судом. Порядок і терміни проведення ліквідації, а 

також термін для пред’явлення претензій кредиторами визначаються відповідно 

до чинного законодавства України. 

11.5 Установа вважається реорганізованою або ліквідованою із моменту 

виключення її з державного реєстру України. 

11.6 При ліквідації та реорганізації Установи працівникам гарантується 

додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства 

України. 

11.7 У випадку реорганізації Установи її права та обов’язки переходять до 

правонаступників. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


