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Положення
про Спортивно-оздоровчий комплекс
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
І.Загальні положення
1.1.Спортивно-оздоровчий комплекс Державного вищого навчального
закладу «Ужгородський національний університет» (далі-Комплекс) є
структурним підрозділом ДВНЗ «УжНУ», головною метою якого є надання
якісних послуг для заняття фізичною культурою і спортом студентів,
викладачів і співробітників ДВНЗ «УжНУ» та інших фізичних осіб.
1.2. Комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законом України «Про вищу освіту» та іншими законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та
інструкційними листами МОН України, Статутом Університету та цим
Положенням, наказами та розпорядженнями Ректора.
1.3. Спортивно-оздоровчий комплекс має печатку і штампи зі своїм
найменуванням.
1.4. До структури спортивно-оздоровчого комплексу ДВНЗ «УжНУ»
входять:
- спортивні споруди по вул. Українська, 21 А;
- спортивний комплекс по вул. І.Франка, 1;
- спортивна площадка по вул. Університетська, 12;
- спортивна база «Плішка»;
- інші спортивні споруди, що перебувають на балансі університету.
2.3авдання спортивно-оздоровчого комплексу
2.1. Утримання в належному стані об'єктів для заняття фізичною
культурою і спортом студентів, викладачів і співробітників ДВНЗ «УжНУ».
2.2. Надання послуг для належної організації навчального процесу
студентів.
2.3. Організація роботи з надання платних послуг у сфері спортивнооздоровчої діяльності для фізичних та юридичних осіб.
2.4. Організація та проведення спортивно-оздоровчих заходів зі
студентами, співробітниками університету та населенням - на договірній
основі.
2.5. Пропаганда здорового способу життя, організація активного
відпочинку співробітників і студентів ДВНЗ «УжНУ».
3. Організаційно-правові засади діяльності
3.1.
Оздоровчо-виховний процес та процес відпочинку в Комплексі
здійснюється
з
урахуванням
індивідуальних можливостей, інтересів і
здібностей відвідувачів, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров'я.
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3.2. Споруди, будівлі та інші приміщення
Комплексу повинні
відповідати санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки.
3.3. В Комплексі
створюються безпечні
умови
перебування
відвідувачів, виконання освітніх програм, організація змістовного дозвілля
тощо.
3.4.
Спортивно-оздоровчий комплекс може організовувати робот
гуртків, груп та інших
творчих
об'єднань
за межами закладу у
спеціально призначених місцях (спортивні бази, стадіони тощо).
4. Управління Комплексом та кадрове забезпечення
4.1.
Керівництво Комплексом в межах повноважень, визначених чинним
законодавством здійснює директор.
4.2. Призначення та звільнення з посади директора спортивнооздоровчого комплексу здійснюється на підставі наказу ректора ДВНЗ
«УжНУ».
4.3. Штатний розпис спортивно-оздоровчого комплексу затверджується
ректором на підставі подання директора комплексу, з урахуванням специфіки,
обсягів і конкретних умов роботи.
4.4. Директор комплексу:
- затверджує календарний план роботи комплексу;
- дає в межах своєї компетенції розпорядження і вказівки, організовує і
контролює їх виконання;
- забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів;
- організовує оздоровчо-виховний процес, забезпечує створення
належних умов для оздоровлення та відпочинку;
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і
правил техніки безпеки;
- представляє інтереси комплексу на підприємствах, установах та
організаціях, не залежно від форми власності;
- забезпечує укладання договорів з юридичними та фізичними особами;
- забезпечує ознайомлення працівників з умовами праці, правилами
внутрішнього трудового розпорядку;
- організовує інструктаж працівників комплексу з техніки безпеки,
профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам, дотримання
санітарно-гігієнічних норм;
- несе відповідальність за виконання покладених на спортивнооздоровчий комплекс завдань.
5. Матеріально-технічна база спортивно-оздоровчого комплексу
5.1. Матеріально-технічна база спортивно-оздоровчого комплексу може
включати приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні
засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно.
5.2. Джерелами фінансування комплексу є:
- кошти державного бюджету;
- добровільні спонсорські внески, матеріальні цінності юридичних і
фізичних осіб, громадських організацій, фондів, асоціацій і благодійні
пожертвування;
- кошти, одержані від надання платних послуг;

з
інші

надходження,
не заборонені законодавством.
5.3.
Спортивно-оздоровчий
комплекс
відповідно
до
чинного
законодавства та цього Положення у процесі своєї діяльності має право
використовувати матеріально-технічну базу університету виключно за
призначенням.
6. Відповідальність
6.2. На працівників Комплексу, у випадку неналежного виконання своїх
посадових обов’язків може бути накладена дисциплінарна відповідальність.
6.3. Співробітники Комплексу несуть відповідальність за шкоду життю і
здоров'ю відвідувачам Комплексу, завдану внаслідок невиконання або
неналежного виконання посадових обов'язків.
7.Припинення діяльності оздоровчого комплексу
Припинення - ліквідація та реорганізація Комплексу здійснюється за
наказом ректора на підставі рішення Вченої ради університету.
8. Внесення змін та доповнень до Положення
Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому
порядку і затверджуються ректором ДВНЗ «УжНУ».
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