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ПОЛОЖЕННЯ
про Кіровоградський міський центр

фізичного здоров’я населення
„Спорт для всіх”

1. Загальні положення:
Кіровоградський міський центр фізичного здоров’я населення 

„Спорт для всіх” створено згідно Постанови Кабінету Міністрів України 
від 18.01.03р. №-49 „Про утворення  центрів фізичного здоров’я 
населення „Спорт для всіх” (далі – Центр) та наказом начальника 
відділу від 18.01.05р. №-18 – це спеціалізована бюджетна організація, 
уповноважена державою брати участь у реалізації державної політики у 
сфері фізичної культури і спорту шляхом залучення широких верств 
населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-
оздоровчих послуг, поєднання масових та індивідуальних форм 
організації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в 
місцях масового відпочинку населення, проведення відповідної роботи з 
удосконаленням рухової активності населення для профілактики 
захворювань, підвищення резервів здоров’я, продовження активного 
творчого довголіття, змістовного дозвілля та профілактики асоціальної 
поведінки.

1.1. Центр є спільною власністю територіальної громади  міста. 
Власником Центру є територіальна громада , а управління ним 

здійснює міськвиконком, в особі відділу  фізичної культури і спорту 
Кіровоградської міської ради. 

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, наказами Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту, розпорядженнями голови обласної державної 
адміністрації, рішеннями міськвиконкому, наказами відділу фізичної 
культури та спорту, цим положенням.



1.3. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, 
рахунки в установах банку або Державного казначейства України, 
печатку із зображенням Державного герба України та своїм 
найменуванням, штампи та бланки.

Адреса центру: 25006, м. Кіровоград, вул. Дзержинського, 31.

2. Мета діяльності Центру.
Основною метою Центру є створення сприятливих умов для 

реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, 
розвитку фізкультурно-оздоровчої діяльності через розгалужену 
інфраструктуру фізкультурно-оздоровчих клубів, секцій, гуртків за 
місцем проживання та в місцях масового відпочинку, формування у 
населення понять щодо ведення здорового способу життя.

3. Основними завданнями і функціями Центру є:
3.1. Участь у розробленні та реалізації державних, місцевих 

програм, організації і проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності за 
місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.

3.2. Організація і проведення змагань, конкурсів, показових 
виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем 
проживання і в місцях масового відпочинку населення.

3.3. Проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення 
населення засобами фізичної культури і спорту.

3.4. Координація роботи та здійснення організаційно-
методичного керівництва діяльністю дитячо-юнацьких клубів та 
спортивних клубів за місцем проживання.

3.5. Сприяння зміцненню матеріально-технічної бази для 
проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням в соціально-
побутовій сфері, в тому числі в місцях масового відпочинку населення.

3.6. Організація роботи щодо дослідницької діяльності з питань 
сучасних оздоровчих технологій для різних груп населення.

3.7. Забезпечення впровадження нових форм і методів, 
інноваційних технологій оздоровчої, рекреаційної та реабілітаційної 
роботи.

3.8. Забезпечення інформаційної та видавничої діяльності 
фізкультурно-оздоровчої направленості.

3.9. Співпрацює у межах своїх повноважень з органами 
місцевого самоврядування, громадськими організаціями, 
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, 
фізичними особами з питань оздоровлення населення засобами фізичної 
культури і спорту.

3.10. Подає пропозиції відділу фізичної культури і спорту  
Кіровоградської міської ради стосовно включення фізкультурно-



масових заходів до календарного плану фізкультурних та спортивно-
масових заходів міста.

3.11. Забезпечує участь збірних команд міста в обласних та 
Всеукраїнських фізкультурно-масових заходах.

3.12. Пропагує серед населення фізичну культуру і спорт, 
здоровий спосіб життя, спільно з зацікавленими організаціями здійснює 
моніторинг рівня фізичного здоров`я, надає консультації з валеології.

3.13. Підтримує прямі міжнародні зв`язки, укладає відповідні 
угоди про конкретне співробітництво в межах своєї компетентності, 
узагальнює та поширює передовий міжнародний та вітчизняний досвід 
організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з населенням 
в соціально-побутовій сфері, а також бере участь у здійснені заходів, що 
не суперечать зобов’язанням відділу фізичної культури і спорту 
Кіровоградської міської ради.

3.14. Створює інформаційний банк даних з питань, що 
відповідають основним завданням та напрямкам діяльності центру 
фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”.

3.15. Здійснює заходи щодо інформаційно-наукового і 
методичного забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
діяльності в соціально - побутовій сфері шляхом проведення 
територіальних науково-практичних конференцій, семінарів, нарад з 
питань оздоровлення населення.

3.16. Вивчає потребу у фахівцях для організації і проведення 
фізкультурно-оздоровчої роботи в соціально-побутовій сфері.

3.17. Подає  у відділ фізичної культури і спорту  пропозиції до 
проекту місцевого бюджету з метою вирішення питань організації 
фізкультурно-оздоровчої роботи в соціально-побутовій сфері.

3.18. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного 
законодавства та цього Положення.

4.Джерелами формування майна Центру є:
4.1. Кошти передбачені в міському бюджеті по галузі фізична 

культура і спорт.
4.2. Добровільні внески державних і громадських організацій, 

окремих осіб, благодійних внесків спонсорів, інших джерел, які не 
заборонені чинним законодавством.

4.3. Кошти використовуються для реалізації мети та завдань 
Центру.

4.4. Центр може мати у своїй власності спортивні бази, 
спортивно-оздоровчі табори і бази відпочинку, транспортні засоби, 
готелі та інші об’єкти, які використовуються для виконання завдань 
Центру.



4.5. Кошториси та штатний розпис працівників Центру 
затверджує відділ фізичної культури і спорту Кіровоградської міської 
ради.

5.Керівництво Центру.
5.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду та 

звільняється з посади наказом начальником відділу фізичної культури і 
спорту Кіровоградської міської ради за попереднім погодженням із 
директором обласного центру фізичного здоров`я населення „Спорт для 
всіх”.

5.2. Директор Центру:
- визначає та затверджує структуру Центру, керує діяльністю Центру, 
організовує його роботу і несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним 
рішень;
- визначає ступінь відповідальності працівників Центру;
- укладає з дотриманням законодавства України угоди, забезпечує 
придбання майна, інвентарю в межах асигнувань, а також інших 
надходжень на проведення відповідних спортивних та інших заходів;
- видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх 
виконання;
- в установленому порядку приймає на посаду та звільняє з посади 
заступників та працівників Центру;
- здійснює особистий прийом громадян і вживає заходів щодо 
своєчасного розгляду пропозицій, заяв та скарг, які надходять до них;
- представляє Центр в державних органах, інших організаціях, 
установах, на підприємствах під час розгляду і вирішення питань, що 
входять до компетенції Центру;
- розпоряджається коштами Центру у межах затвердженого кошторису 
на цілі, визначені цим положенням;
- здійснює інші повноваження передбачені законодавством України.

6.Центр має право:
6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від  

державних та інших установах інформацію, документи й матеріали, 
необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.2. Координувати діяльність районних центрів фізичного 
здоров`я населення „Спорт для всіх”.

6.3. Залучати вчених, спеціалістів медичних та наукових установ 
до розробки актуальних питань фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
роботи в соціально-побутовій сфері.



6.4. Подавати структурним підрозділам з питань фізичної 
культури і спорту місцевих органів виконавчої влади та виконавчих 
органів рад пропозиції щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої 
діяльності різних груп населення за місцем проживання та у місцях 
масового відпочинку, та до проектів відповідних бюджетів з питань, що 
належать до його компетенції.

6.5. Створювати в установленому порядку свої структурні 
підрозділи.

6.6. Укладати угоди з підприємствами, установами та 
організаціями усіх форм власності на виконання ними робіт щодо 
підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем 
проживання населення та в місцях масового відпочинку.

6.7. Співпрацювати з підприємства, установами, організаціями 
фізкультурно-оздоровчої направленості, іншими об’єднаннями 
громадян, окремими громадянами у реалізації проектів щодо 
оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту.

6.8. Створювати дорадчі органи для координації питань, 
пов’язаних з розвитком фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи 
соціально-побутовій сфері.

6.9. Вносити пропозиції обласному центру фізичного здоров’я 
населення “Спорт для всіх” та відділу фізичної культури і спорту 
Кіровоградської міської ради щодо вирішення проблем фізкультурно-
оздоровчої роботи в соціально-побутовій сфері.

6.10. Залучати благодійну фінансову та технічну допомогу, 
міжнародні гранти на виконання програм і заходів фізкультурно-
оздоровчої діяльності різних груп населення.

7.Заключні положення.
Центр може бути ліквідований або реорганізований рішенням 

голови   міської ради у порядку передбаченому законодавством.


