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1. Загальні положення. 

   

1.1. Дане Положення розроблено на виконання Конституції України, Законів 

України “Про фізичну культуру та спорт”, „Про освіту”, Наказу Міністерства 

освіти і науки МОН України №210 від 22.03.2002 р. „Про утворення 

фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у фахових, середніх і 

професійно-навчальних закладах” та положень Цільової комплексної 

програми „Фізичне виховання – здоров’я нації”, Положення про сплату 

внесків членів Спортивної спілки учнівської молоді України, затвердженого 

рішенням конференції спортивної спілки студентської молоді України від 18 

червня 1998 р.. 

1.2. Положення розроблене з метою покращення позааудиторної навчально-

виховної роботи в КЗ «ПФМК»ДОР», боротьби з негативними явищами, 

необхідністю розв’язання соціальних проблем. 

1.3. Дане Положення розроблене на основі „Типового Статуту фізкультурно-

спортивного клубу спортивної спілки студентської молоді загальноосвітнього 

та професійно-технічного навчального закладу”, затвердженого Наказом МОН 

України № 210 від 22.03.2002 р. 

1.4. Положення встановлює порядок створення і діяльності спортивного клубу 

“Медик” на науково-методичній  базі КЗ «ПФМК»ДОР» 

1.5. Дане Положення вступає в силу з моменту його затвердження директором 

медучилища та є дійсним до моменту заміни його новим Положенням. 

1.6. Спортивний клуб „Медик” є первинним структурним підрозділом спортивної 

спілки студентської та учнівської молоді України.  

1.7. Засновником, юридичним та фінансово-матеріальним гарантом клубу є 

педагогічна рада коледжу. 

1.8. Клуб у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України 

про „Фізичну культуру і спорт”, Законом України „Про освіту”, Законом 

України „Про фахову передвищу освіту”. 

1.9. Клуб є неприбутковим громадським фізкультурно-оздоровчим і спортивним 

формуванням, побудованим на спільності інтересів членів клубу. 

1.10. Діяльність клуба будується на основі самоуправління, добровільності 

членства та участі у його справах. 

1.11. Взаємовідносини між клубом та закладами та установами освіти і науки, 

іншими організаціями будуються на договірній основі. 

  

2. Мета і завдання клубу. 

 

2.1. Метою діяльності спортивного клубу є створення сприятливих умов для 

заняття різноманітними  формами оздоровлення, фізичною культурою і 

видами спорту студентів коледжу. 

2.2. Головним завданням клубу є: 

- залучення студентів КЗ «ПФМК»ДОР» до регулярних занять фізичною 

культурою, спортом і туризмом; 

- організація і проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних 

заходів, змагань; 



- сприяння здійсненню заходів щодо створення і зміцнення спортивної бази, 

ефективне використання природних умов; 

- забезпечення виконання комплексних та цільових програм з питань 

фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи у навчально-виховній сфері; 

- формування в студентської молоді потреби у зміцненні здоров’я засобами 

фізичної культури і спорту; 

- пропаганда здорового способу життя, впровадження засобів фізичної культури 

і спорту в навчанні, побуті, відпочинку студентів; 

- розвиток спортивного руху; 

- прищеплення членам клубу навичок керівництва у спортивній діяльності; 

- організації ініціативи членів клубу; 

- організації контролю за навчальним процесом, успішним відвідуванням занять 

з фізичного виховання; 

- пропаганди здорового способу життя; 

- створення команд з видів спорту для участі в змаганнях різного масштабу; 

- діяльність клубу здійснюється на підставі плану роботи, який затверджується 

на засіданні конференції (зборах) спортклубу 

2.3. Основні форми та напрями діяльності клубу передбачають використання 

таких методів і форм організації: 

- фізкультурно-оздоровча рекреаційна робота, спрямована на зміцнення 

здоров’я та впровадження здорового способу життя; 

- Фізкультурно-спортивна робота з розвитку юнацьких видів спорту, вибраних 

членами клубу, фізична підготовка для підвищення рівня загальної фізичної 

підготовленості та ін. 

 

3. Структура та органи управління спортивного клубу. 

3.1. Організаційною основою діяльності клубу є осередки груп. 

3.2. Осередок клубу організується за умов подання заяв чи списків з підписами 

студентів, які бажають займатися фізичною культурою та спортом.  

3.3. Головою осередку групи є обраний з числа студентів фізорг. 

3.4. Клуб складається зі слідуючи секторів: 

- спортивного; 

- навчального; 

- спортивно-масового; 

- фінансового 

- ревізійної комісії. 

3.4.1. Спортивний сектор - організація здорового способу життя студентів, 

проведення фізкультпауз в групах, організація і проведення ранкової 

гімнастики у гуртожитку коледжу, робота по профілактиці шкідливих звичок. 

3.4.2. Навчальний сектор - робота по оптимізації навчального процесу сумісно з 

адміністрацією коледжу, контроль за відвідуванням занять з фізичного 

виховання студентами, контроль за успішністю студентів з фізичного 

виховання, контроль та облік участі членів клубу у роботі клубу, формування 

збірних коледжу для участі у загальноколеджних, міських, зональних та 

обласних змаганнях. 

3.4.3. Спортивно-масовий сектор - організація активного відпочинку студентів, 

сприяння розвитку спортивних секцій та участі коледжу в спортивно-масових 



заходах, підготовка до загальноколеджного спортивних свят, виготовлення 

стендів, альбомів, підготовка рефератів, доповідей, повідомлень та випуск 

стінгазет і бюлетенів зі спортивно-масової роботи спортивного клубу та 

коледжу, газет -„Блискавок” за результатами участі збірних команд у 

змаганнях.  

3.4.4. Фінансовий сектор - пошук коштів для проведення спортивно-масових 

заходів, збір членських внесків, пошук спонсорів, розробка проектів 

кошторисів, організація зберігання та цільового використання коштів 

спортклубу, ведення первинного обліку коштів, підготовка звітів про 

використання коштів на засідання Правління та збори (конференцію) 

спортклубу.  

3.4.5. Ревізійна комісія – контроль за і правильністю ведення обліку членських 

внесків, інших коштів на рахунку спортклубу,  підстав звільнення від сплати 

внесків окремих членів клубу та обсягом і своєчасністю перерахування коштів 

на рахунок Спортивної спілки студентської та учнівської молоді України. 

3.5. Безпосереднє керівництво роботою спортивного клубу здійснюється головою 

Правління спортивного клубу. 

3.6. Головою Правління спортивного клубу є (зазвичай) керівник фізичного 

виховання.  

3.7. Правління клубу забезпечує виконання Положення спортивного клубу, 

річного плану роботи клубу, календарного плану спортивно-масових заходів, 

рішень та постанов зборів (конференції) членів клубу. 

3.8. Правління клубу здійснює контроль за санітарно-гігієнічними вимогами, 

вимогами охорони праці, безпеки проведення занять, вирішує питання 

страхування членів клубу під час участі у змаганнях. 

3.9. Формою роботи Правління клубу є засідання. 

3.10. Всі засідання Правління мають бути відкритими. 

3.11. Найвищим керівним органом клубу є збори (конференція) членів клубу, яка 

проводиться 1 раз на рік.  

3.12. Збори (Конференція) членів клубу правомочні за участю в них не менше 2/3 

членів клубу, які обирають Правління спортивного клубу та ревізійну комісію. 

3.13. Загальні збори (конференція):  

- обирають заступника голови Правління клубу, казначея, секретаря;  

- обирають склад ревізійної комісії спортклубу; 

- розподіляють обов’язки серед представників первинних осередків клубу – 

фізоргів; 

- визначають розмір членських внесків; 

- розглядають кошторис витрат клубу; 

- затверджують план роботи клубу на рік; 

- заслуховують та обговорюють звіти Правління клубу; 

- приймають постанови до звіту; 

- заслуховують повідомлення ревізійної комісії про використання коштів за 

призначенням; 

- розглядають напрями роботи Правління, календарний план спортивно-

масових заходів. 

 

 



4. Права клубу 

4.1. Представляти та захищати інтереси членів клубу. 

4.2. Здійснювати роботу з фізкультурно-спортивними організаціями на договірних 

умовах. 

4.3. Розробляти, затверджувати положення, і здійснювати плани фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів, не передбачених програмними та 

директивними документами. 

4.4. Брати участь в заходах з рекламою засновників і спонсорів. 

4.5. Проводити фізкультурно-спортивні заходи за рахунок коштів, які виділяються 

коледжем, а також власних коштів, що утворюються від членських та 

спонсорських внесків, іншої незабороненої діяльності. 

4.6. Вирішувати питання та представляти членів клубу до присвоєння почесних 

звань та нагород. 

4.7. Приймати участь у обласному та державному огляді-конкурсі на кращу 

організацію фізкультурно-оздоровчої та  спортивної роботи. 

  

 

5. Права та обов’язки членів спортивного клубу.  

 

5.1. Членом клубу має право бути кожен студент коледжу. 

5.2. Членство у клубі може бути як індивідуальним, так і колективним. 

5.3. Член клубу має право входити до одного чи декількох інших клубів без 

обмежень. 

5.4. Член клубу може бути членом будь-якого іншого спортивного клубу чи 

федерації з будь-якого виду спорту. 

5.5. Прийом до членів клубу покладається на Правління клубу та осередку групи. 

5.6. Питання про вилучення з числа членів клубу розглядається Правлінням за 

бажанням члена клубу або за поданням осередку.  

5.7. Студенти, які вступають до клубу, зобов’язані дотримуватися даного 

Положення, виконувати регламент клубу, брати активну участь у справах 

клубу. 

5.8. Кожен член клубу має право бути присутнім на зборах (конференції) клубу, 

засіданнях Правління клубу. 

5.9. Члени клубу мають право на зборах (конференції) чи засіданнях Правління 

пропонувати на розгляд питання, що стосуються інтересів клубу. 

5.10. До обов’язків членів клубу входить: 

- сприяти розвитку спортивно-масового руху в коледжі; 

- приймати активну участь у  

- надавати допомогу в проведенні навчально-виховного процесу у питаннях, що 

стосуються проведення заходів з фізичного виховання, спорту та туризму, 

святкових заходів, участі у міських, зональних та обласних змаганнях, 

загальноколеджних спортивних святах та змаганнях; 

- відстоювати права та інтереси коледжу, студентів, клубу та його членів; 

- регулярно та своєчасно проходити медичний огляд, вести самоконтроль за 

станом свого здоров’я; 

- ведення здорового способу життя.  

 



6. Фінансова діяльність клубу. 

 

6.1. Фінансування клубу здійснюється за рахунок членських та спонсорських 

внесків, коштів, що надходять від колежу на здійснення спортивно масової 

роботи, цільових асигнувань інших організацій, власних доходів та від 

діяльності, яка не забороняється законодавством України. 

6.2. Члени клубу вносять на рахунок клубу благодійні (членські) внески в розмірі, 

який щорічно визначається на зборах (конференції) членів клубу. 

6.3. Від сплати внесків звільняються члени клубу з числа дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

6.4. Спортивний клуб має право приймати і використовувати кошти, які  

надходять від меценатів та спонсорів. 

6.5. Спортивний клуб може організовувати та створювати платні спортивні секції, 

вікові оздоровчі групи та проводити сеанси масажу силами членів клубу для 

населення і використовувати отримані від них кошти на діяльність клубу. 

Вартість абонементу на заняття у секції, оздоровчій групі чи сеансу масажу 

для місцевого населення визначається на зборах (конференції) членів клубу. 

6.6. Згідно чинного законодавства членські внески не обкладаються податками. 

6.7.  Кошти клубу можуть бути використані на:  

- придбання спортивного інвентарю, обладнання, тренажерів, спортивної 

символіки та іншого інвентарю та обладнання, необхідного для здійснення 

діяльності клубу, організації роботи спортивних секцій, оздоровчих груп, 

сеансів масажу; 

- придбання спортивної форми та взуття для збірних команд КЗ «ПФМК»ДОР» 

та спортивного клубу; 

- придбання оргтехніки, необхідної для проведення навчальних та секційних 

занять з шейпінгу, аеробіки, степ-аеробіки, каланетики та інших новітніх видів 

гімнастики.  

- збереження, зміцнення, поточний та косметичний ремонт спортивних споруд 

та обладнання КЗ «ПФМК»ДОР»; 

- витрати на участь у змаганнях різного рівня, відрядження збірних команд на 

змагання у іншу місцевість. 

6.8. Кошти клубу накопичуються на розрахунковому рахунку клубу. 

6.9. Сума зібраних внесків розподіляються таким чином: 80% коштів залишається 

на рахунку клубу, 20% перераховується на рахунок спортивної спілки 

студентської та учнівської молоді України для використання на 

представницькі функції інтересів молоді, сплату щорічного внеску до 

Міжнародної федерації студентського спорту, організації виїздів студентів-

спортсменів на міжнародні змагання та на проведення Всеукраїнських змагань  

з видів спорту. 

6.10. Внески збираються за відомостями, які зберігаються протягом терміну 

навчання та роботи платника в коледжі. 

6.11. Контроль за розподілом та використанням членських внесків здійснює 

ревізійна комісія спортивного клубу коледжу.   

6.12. Право використовувати кошти належить тільки клубу на підставі чинного 

законодавства України. 



6.13. Звіт про використання коштів клубу заслуховується на зборах (конференції) 

клубу 1 раз на рік та на засіданні педради (адмінради) коледжу. 

 

7. Ліквідація клубу 

7.1. Рішення питань про ліквідацію клубу приймають збори (конференція) членів 

клубу згідно чинного законодавства або за рішенням суду. 

7.2. Вирішення питання про ліквідацію клубу може бути винесене на розгляд 

зборів (конференції) за вимогою не менше третини членів клубу або рішенням 

Ради коледжу. 

 

 

Керівник фізвиховання                                       О.М. Поставний 


