
        

 

 

 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ШОСТА СЕСІЯ 

  РІШЕННЯ 

     

«08» квітня 2021 року                                                                                                      № 379 -VІІІ 

 

Про затвердження Положення про порядок  

додаткового використання спортивних залів  

закладів загальної середньої освіти Саф’янівської  

сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області 
 

Відповідно до ст. 28, 30, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про порядок додаткового використання спортивних залів закладів 

загальної середньої освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного та інвестиційного розвитку громади; з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, спорту, молоді та соціального захисту населення. 

 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                     Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення від 08.04.2021 р. № 379-VIII 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок додаткового використання спортивних залів закладів загальної 

середньої освіти Саф’янівської сільської ради 

 Ізмаїльського району Одеської області  

І. Загальні положення 

        1. Це Положення визначає порядок проведення спортивних тренувань сільських команд в 

приміщеннях спортивних залів ЗЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області,  які проводяться з метою розвитку фізичної культури і спорту, поліпшення 

загального фізичного стану мешканців громади. 

        2. Дія цього Положення поширюється на адміністрації ЗЗСО, спортивних інструкторів 

сільських команд, керівників спортивних секцій та клубів, що утворюються та функціонують 

в Саф’янівській територіальній громаді.  

        3. Дане Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до користування площею 

спортивних залів ЗЗСО, дотримання санітарно-гігієнічних норм з боку спортсменів. 

       4. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях: 

Графік проведення тренувань  - документ, що визначає організаційні питання щодо 

забезпечення проведення відповідних заходів на відповідний рік та затверджується 

розпорядженням  Саф’янівського сільського голови  в установленому ним порядку; 

організатор(и) спортивного заходу - юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа 

(особи), яка (які) ініціювала (ініціювали) та проводить (проводять) спортивний захід, а також 

здійснює (здійснюють) організаційне, фінансове та інше забезпечення його підготовки і 

проведення (далі - організатор заходу); 

регламентні документи - документи, що регулюють проведення спортивних заходів 

(узгоджений графік спортивних тренувань); 

учасники спортивного тренування - спортсмени, тренери, які забезпечують організаційне 

супроводження спортивного заходу; 

склад учасників навчально-тренувального збору - спортсмени, тренери, інші фахівці, які 

включені до складу навчально-тренувального збору на підставі відповідного розпорядчого 

документа організатора цього заходу. 

IІ. Навчально-тренувальні збори 

1. Навчально-тренувальні збори проводяться з метою підготовки спортсменів до участі у 

спортивних змаганнях різного рангу. 

2. Навчально-тренувальні збори проводяться на території Саф’янівської територіальної 

громади. 

3. За напрямом навчально-тренувальні збори бувають: 

із спеціальної підготовки, де основний обсяг роботи спрямований на спеціально-технічну 

та тактичну підготовку спортсменів; 

із загальної фізичної підготовки, де основний обсяг роботи спрямований на розвиток 

фізичних якостей з урахуванням специфіки виду спорту; 

4. Мета навчально-тренувальних зборів, їх тривалість та максимальна кількість 

спортсменів, які беруть у них участь, визначається відповідно до Класифікації навчально-

тренувальних зборів. 

Кількість учасників, які залучаються до навчально-тренувального збору, залежить від 

специфіки виду спорту і визначається, виходячи із фінансових можливостей організатора 

заходу та з урахуванням дотримання учасниками заходу правил безпеки. 

5. Організатором навчально-тренувального збору в установленому порядку видається 

розпорядчий документ, яким визначається, зокрема, напрям навчально-тренувального збору, 

строки, місце проведення, кількісний склад учасників навчально-тренувального збору, обсяги 

та джерела його фінансування, матеріально-відповідальна особа та особа, відповідальна за 



дотримання учасниками заходу правил безпеки, а також затверджуються кошторис витрат та 

поіменний склад учасників навчально-тренувального збору. 

6. Організатор навчально-тренувального збору може забезпечувати його учасників 

необхідним спортивним інвентарем та обладнанням, що використовуються під час підготовки 

спортсменів з урахуванням специфіки виду спорту. 

IІI. Порядок використання об'єкта. 

 

Користувач: 

1. Використовує об'єкт безпосередньо  за його призначенням. 

2. Несе витрати з підтримання об'єкту в належному стані. 

4. У присутності адміністрації ЗЗСО перевіряє стан об'єкта.  

5. Несе відповідальність за забезпечення порядку та безпеки під час проведення 

спортивних тренувань (дотримання техніки безпеки особами, задіяними в проведені 

занять). 

6. Несе відповідальність за збереження приміщення особами, задіяними в проведені 

занять в належному технічному та санітарному стані. 

  

IV. Порядок надання об'єкту. 

 

      1. Право користування об'єктом надається на підставі, розпорядження Голови 

Саф’янівської сільської ради та погодження з адміністрацією закладу графіків проведення 

тренувань.  

       2. Початком тренувань вважається дата погодження графіку проведення тренувань з 

адміністрацією закладу освіти. 

       3. Адміністрація закладу освіти надає дозвіл на використання спортивної зали згідно 

поданого Користувачем  графіку роботи спортивних секцій. 

 

 

V. Перелік витрат та порядок їх здійснення, що передбачені у кошторисах витрат на 

проведення спортивних тренувань 

 

1. Спортивні тренування фінансуються їх організаторами згідно з відповідними 

календарними планами на підставі кошторису витрат закладених Відділом культури, молоді, 

туризму та спорту на утримання спортивних команд громади.  

2. Організатори заходу зобов’язані обирати найбільш раціональний та економічно 

обґрунтований варіант використання бюджетних коштів на їх проведення. 

         3. З метою організації безпеки та забезпечення ефективної підготовки спортсменів 

при проведенні та участі у спортивних заходах, дозволяється використання спортивного 

обладнання та інвентарю, перелік яких визначається з урахуванням специфіки виду 

спорту. 

VI. Подання звітності 

1. Після кожного використання  спортивної зали  користувач зобов’язаний передати 

приміщення уповноваженій адміністрацією закладу особі. 

 

Саф’янівський сільський голова                                                          Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

   


