
мIнlстЕрс,гво освIти lнАуки укрАiни
цЕнтрАлън()укрАiнський нАцIонлльн ий,гпхн l Ll н и r,i

унlвЕрси,гF-т

'3аr,tзср,,t;ttl Kl:

l'cKttl1,1 lll tl')'

I]. N'l. l{ptlr rirзrr иr.i

пол()жЕнн

п ро С'вiтJlOвоjlськи й cll cl p,t 1l в ll()-о,}до ровч и й r,aCli р

I_[erl'l,pa;rь,H()yKpaTrlcbKol,tl ll:rtticllla-ll'lIoI-o l,extli.llttll,tl 1llitзc1-1cll l с l t,

l. зАt,Аjlьнl п()л()}кЕння
I .l . Свiтловодський с п орl^и вIIо-озltоро лзчий габiр

L{ен,гра"llыrоукраТнськоl,о ltatliotta.;Illt,t()I,o ,гехнiчноt,о vtlirзc1,1clt t,ct,r ((_'()'l'

r]Н'ГУ) € СТРУкТУрIrИм пiдрозlti.ltом уtiiверси,ге1у, tцо забе,зIIеLl},(, lIpol]c.rtcl{llя

на його базi вiдпочинку, ctIopTиI]Ho-ir,tacoBoT ,га 
фiзку.rrы,yрIt<l-tl,з.,ltllltlrзчоТ

роботи серед здобувачiв виЩоТ освiти, аспiрантiв, ltоктораtlтitз. l}ик.tа;111.1ilз ,;,д

iллших сrliвробiт,rlикiв L{I-{l'Y l,а чJlеl{iв Тх сiмей.

l .2. Свi'г.l]ов()]1ськом}, cI]op,I,иB}lo-()з.i(OpoltlloN4\ rliбtlpl,

l_{ен'гральlrоукраТнськоI,о HatIioHa.ltbtloI,() r,extliч}l()l () r,ttitзс1,1сl,t tc,l,r lIa.lliltl()

назву <Сосновий гай>.

1.3. У своТй дiя,ltьностi CO'I' rЦ{ТУ керу€1,I)ся 1]aKcltl<lM Yrtpiri'tri.l ,<IIро

ВИtttу освi'гУ> Biд1 1.07,2016 року Лч l556-Vll (iз,lrliltitпtlt). tat;tlrttlr,t \/t;1llti'ttlt

<I[po фiзичну куJIь,гуру i сrIор,г>>; IIti;tclit<etttlяM lIpo орl,аrtiзаttitо c|li,з1.1.ttItlltl

ВИхОВання i масового спорту у виIr{их навчаjlьtlих закла.l(а\ (за,]I]ер,l)iiеItиN,t

наказом N{OH УкраТни вiл l1.01.2006 М +), Указом [lрези;tеrtга \'Kpai'rl14 lIpo

Ilаltiональllу сl,ра,гсl,ilо з оз/lороRчоr pl,xtlBoT ак,гивtIосr-i rl УKlral'rti trlt ltcllio;t

:to 2025 року <<Рt'хоlза акrивнiсгь - з.llор()t]}It".i сIlосiб л<и,l"rя - .trtop()I}a ttlittiя>l Bi:t

9 JlIо'гоI'о 20lб року ,NФ 42i20l6, (]та,гугtlчt tЦll-Y, KotttlL,IIIti(l() tзttхiltзtttlТ

роботи ЦI]ТУ,га iнurими IIормеl,иtstlиN,lи i rtравовими ltoK,v\lct1,1llг\Itl.

{-у%ьо' ,/ ,-\'q-

ý(Wж
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1.4. Положення про спортивно-оздоровчий табiр рег,Iамеit.гус ос}tови

ДiЯЛЬНостi Свi,гловодського спортивно-оздоровчоl,о ,габорl,

I_{еНТРальноУкраТнського нацiонального технiчного унiверсите,г1,, octloBrti

завдання, функuiТ, вiдповiдальнiсть тоIло.

1.5. liяльнiсть СОТ ЦНТУ направлена на:

- популяризацiю занять рiзними видами спорту;

- ПРОВеДеННЯ фiЗкультурно-озJ]оровчих i фiзкl,льl,yрlIо-сIIор1,1.1вllих

заходiв (тренувань);

- оздоровлення здобувачiв вищоI освiти та праuiвникiв IЦ-{l'y i

ix сiмей, шляхом створення умов для активного вiдпочигtку та F{а

використання природних фак,горiв.

1.6. Пи,гання про створення, реоргаtriзаtriю або .lriKBiлat(ittl сll()рl.ивIlо-

ОЗДОРОВЧОГО ТабОРУ приЙмасться вiдlrовiдно до вимог чиtlI{оl,о,]акоIIодаIзс,гва,

рiшенням Вченоi ради Цнту, яке затверджуеться та вводиться в дirо наказом

ректора ЦНТУ.

2. ocHoBHI зАвдАння
2,1. Метою дiяльностi . спортивно-оздоровчого r:абору IlI-Il'Y с

покращення виховання студентськот молодi, забезпеченлlя умов для

вiдпочинку i змiцнення Тх здоров'я, розвитку масовоТ озilоровчоi,

фiЗКУЛЬтУрноI роботи i органiзацiТ вiдпочинку праrriвникiв чнiверсиr,сl,у, а

також членiв Тх сiмей.

2.2. основною задачею СО'Г l {HTY е оздоров.rlе}lIJя с,г\,,[с.l.t,l,il],

складу та спiвробiтникiв уьriверси,ге,гу.професорсько-викладацького

ПРОфiЛаКТично-оЗ.ltоровчий ефекr, досягаеться стIjоренням Ilajleiцгlиx \,мов

ПОбУ'ГУ i вiдгtочинку, викорисl,анI{ям гIриродних фак,гсrрiв, рi,зноlчlаtti,l,ttих

засобiв фiзичноi культури i спорту, що сприяIоть укрiгt.ltелlLllо зjtор()в'я ]а

всебiчному розвитку особистостi, до складу яких входять:

- ОЗДОРОВЧi ЗахоДи у розкладi дня (ранкова гiмнас,гика, куllаI{tiя в рiччi,
повi,грянi, пiсочнi i сонячнi ваrIни, проltедури загар.гуt]аFlt{я орl,аtti.зьtу,-1.oItto);

ч;rеltiв

ocHoBl



- MacoBi оЗдоровчо-спортивнi заходи (змагання, спортивнi i рухливi
i.p", кроси, конкурси, тощо)i

- пропаганда здорового способу життя, запровадження фiзичноТ
культури i спортУ пiд час навчання, роботи, побуту i вiдпочинку;

- туристичнi походи, заняття оздоровчих I,руп i l,pyll навLIаllня
плаванню;

- культуРно-масоВi заходи (eKcKypciT, вечори вiдпочинку, демо}rстрацiя
вiлеофiльмiв, перегляд телевiзiйних програм, проведення дискоl.ек, r.ottto).

- розвиток мiжнародних зв'язкiв i спiвробiтництва iз .nopr"un"r"
органiзацiями та закладами освiти.

3. ФункцII
3,1 Вiдповiдно до покладених завдань спортивно-оздороIзчий табiр I {I I'ГУ:
- пропагус ведення з/]оровоl.о сгlособу житl.я;

- забезпечус вiдпочиваючим належнi умови /lJIя ttoBHottillHoгo
оздоровЛеннЯ та вiдпочинку, занятЬ фiзичною куJrьтурою, сусtti.,lьно
корисною [рацею, оволодiння iншими корисними навичками .l.оlцо;

- сприя€ лобровiльному вибору видiв дiя.llьностi т.а до.звi.llltя;
- забезпечу€ проВедення спортивно-масових заходiв (т.ренувагrь);

- сприяе суб'сктам сфери фiзичноi культури i слорту, Ipомалським
органiзацiям, iншим об'сднанням громадян у проведеtrtti HaBL{aJIb'o-

розвивальниХ та куJIьтурних заходiв (ceMiHapiB) з орr,анiзаltiйrrо-масоlзоi r-a
спортивно-масовоТ робот.и ;

- тощо,

{. прАвА 
\

4,1 , Права спортивного компJIексу реалiзую,гься через IlpaBa .jaBi.,tytзa.la
господарством (завгоспа) спортивно-оздоровчого табору IJI]l.Y :

- знати розклад заходiв, що проводи.гимуться на базi СОl-ЩН.ГУ;
- за погодженням з адмiнiстрацiсю та профкомошr унiверси.гет.у

формувати графiки заiздiв ll.1tя вiitгtочиваIоч их;



- надава,tи пропозицii алмiнiстраuiТ ЦI]l'У Iltoito Bl]locKOilaJleltllя

виховного процесу та фiзкультурно-оздоровчоi дiяльностi rlа базi СОl-;

- виступати iнiцiатором проведення фiзкуrrьтурно-озilоровLiих та

спортивно-масових заходiв;

одержувати вiд a;lMiHicTpauiТ ЦНТУ, керiвникiв сl,рукl,урFIих

пiдроздiлiв iнформачiю, документи, rrеобхiднi лля викоIIаIl}Iя ]aBllalIl) т,а

реал iзацiI напрямiв сIIортивно-озлоровчоI,о,габору ;

- iншi права передбаченi законодаI]ством Украiни, нормаl ивIJими

лока_пьними актами ЩНТУ,

5. вIдповIдАльнIсть
5.1. Вiдповiдальнiсть працiвникiв СвiтrrоводськоI,о сtlOр,t,ивно-

оздоровчого табору ЦНТУ встановлюсться посадовими iнс,грукцiями та

. Правилами внутрiшнього розпорядку ЦНТУ.
5.2. ЗаВi:tУВач господарством (завгосгr) Свi,г.rrово/lськоI,о сгlорl,ив[Iо-

оздоровчого табору IjНTУ несе вiлповiда.irьнiсть за:

- виконанням гIрацiвниками СОТ ЦНТУ своiх завдань та обов'язкiв;

- виконанням правил 'технiки безпеки, охорони IIавкоJIиlllt{ьоt,о

середовища;

- забезпечення виконання пожежноi безпеки;

- рацiона-пьне використання матерiальних pecypciB, обладttаt,lня,

технiки;

- iнше, встановлене посадовою iнструкчiсю ,га дiючим ,акоIIодавством

УкраТни.

б. ВЗА€МОВlДНОШЕННЯ З lНШИМИ ПlДРО.}/ll"lАМИ
6.1. Свiтловодський спортивно-оздоровчий,габiр IIIil'Y взасмоjtiс: iз

факульте,гами та кафедрами I{Hl'Y, бухгалтерiею, юрискоtlсy,IlI),l,оN4, Bi,,uti.lloM

кадрового забезпечення та з iншими структурними гtiltроз/ti;tапли I(I]l'Y в

межах cBoix напрямiв роботи.



6.2. Свiтловодський спортивно-озliоровчий габiр L{I{'I'Y l] lIоряJtку,

передбаченому чинним законодавством, спiвпрачюе iз гlрофкопlом IU-I'ГУ,

Державними закJIадами, :]акJIадами обласr,i, MicTa, iнlttими lrро(lсrti;tксltlип,tи r,a

громадськими органiзацiями, тощо.

7. кЕрIвництво
7,1 Керiвництво робоr,оlо Свiтловодського спор,гивtIо-оздоровчоI,о

ТаборУ ЦНТУ здiйснюс, Завiлувач r,осlIодарс,гвом (завr,осгt ). який

ПРИЗНаЧаеТЬсЯ Та звiлыrясться rIаказом рекl,ора t Ц t'I'Y за ,,pu,,n,,, tric:Kl

проректора з адмiнiстративно-господарськоТ роботи (прорск,гор з Al-P) 1,а

повинен мати ocBiTy рiвня не нижче бакаrrавр.

7.2. ЗаВiДУвач госIlодарством спортивно-озJlороI]tI()I,() ,габору

безпосередньо пiдпорядковуеться проректору з адмiнiсr.ра.t.ивгtо-

господарськоi роботи.

7.З. Завiдувач господарством Свiтловодського спортив}{о-оздороt]чоI,о

табору ЦНТУ:
- забезпечус керiвItиLl,гво дiяльнiс,гкl табору, розроб,lIяс 

,Ia за,гвер/l)(ус за

ПоГолЖенНяМ з адмiнiстрачiсrо унiверси,гету ,га гtро(lкоплом IIраl]и-ца

внутрiшнього розпорядку табору;

- несе персонаJIьну вiдповiдальнiсть за виконання покJlаi(еllих на l,абiр

завлань;

- видас у межах своеТ компе,генцii розпорялження Ilo r,абору,, якi

ресструються в спецiальному журналi, контролюс iх виконання;

- забезпечус пiдбiр кадрiв, створення належних умов для роботи

працiвникiв;

- подаС проректору з адмiнiстра,гивно-господарськоi робоr,и l,а рекгору

ЦНl'У пропозиI{iТ ш9до I]ризначеI,{FIя на tlоса/lи 1,а звi;lьltсttltя llpartitзttиKiB

спортивно-оздоровчого,габору ;

- РОзробляс, погоджус з адмiнiстрацiсю унiверситет,у гIросРкомом l,а

пода€ на затвердження посаловi обов'язки llрацiвникiв r,аборч. ,зttайом},1,1t, Тх ,]

УМОВаМИ гrрацi, проволиl,ь (з рессr,рашiсю в ctleцia.ltt,tttl:rlv >lrvprrыri)



iнструктаж персоналу табору з технiки безгtеки та I]ожежноТ бе,зttски. скJIа/lас

графiк роботи для всього персоншу СО'Г ЦНТУ;

- готуе службовi записки щодо застосування заходiв заtlхtlчеttttя або

накладання дисцигtлiнарних с,гяI,t{еtlь до llрацiвникiв спорr,ивtl()-(),]дороl]чоI,о

табору вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни;

- створюс умови для проведення оздоровчоi r:a спортивttоi робоr,и в

таборi;

- бере участь у заходах, l]Io проволяться на базi спортивtlо-оздоровчоt,о

табору ЦН'ГУ;

- спiльно з профкомом цнту органiзовус затзjtи tla t]ii:tlt()tjиltok

спiвробiтникiв унiверситету i членiв Тх сiмей ,га веде об.тIiк вiлIlсl.-lИва}ОriИХ;

- забезпечус виконання <Правил пожежноi безпеки itJlя зак.ltадitз,

установ i органiзачiй системи освir,и УкраТrrи> i зziiйсгlкlс, KO1,1l,p()"ll) За

- дотриманням установленого протипожежного режиму праttiвttиками r,абор1,

щодо попередження пожежноТ безпеки i усунення недолiкiв, tllo сlIричиI{яюl,ь

пожежну небезпеку;

- вiдповiдае за стан i збереження булiвель та iHuto1,o майllа, I1epejlalt()I,t)

у корис,гування с[Iор,гивно-оз,,iоровчом},,габору t(tI'ГУ;

- здiйснюс iншi tIовноваження, rIерелбаченi зако}Iодавс I,tj()Nl l,а

посадовою i нструкцiсю.

7.4. Структура та штат СвiтловодськоI,о спортивно-оз.Itороl]чоI,о габорv

цнl,у визначаються l,а формуtоl,ься вiдltовiдttlо до ,гиIIоt]l.iх сlр\кl),р i

нормативiв чисельностi згiдно з умовами й обсяг,ом робi,г, tIoKJlaдcllI,1x на

спортивНо-оздорОвчий табiР цнту, та подаЮться на за,гверIl}t{еIIl{я рск,гору

цнту.
Штатний персонаJI безгrосередньо lriдпорядковусl,ься .}аlli,:lу,вачу

господарсl,вом Свi,г-тrоводськоt,о сtIортивно-оздоровчого r,абору I lll-гу.

Гlрачiвники Свiтловолського спор,tивно-оздоровчоl,о габору I11-11,y

мають права й обов'язки, що затвердженi ttоса/lовими i tlс,грукrtiя l,tи.



8. оргАнI:}АцIя роБоти
8.1 . Штатний розклад ,габору за,гверлжусl,ься сlti.ltьttим 1,1illlc,lttrяlt

ректорату та профкому.

8.2. Завгосп табору с матерiальнtl-вiдгtовiдальноtо осtlбокl i гtесе

матерiальну вiдповiдальнiсr,ь за ма,герiальнi цiнносr,i, якi с у rri:tзвiтi ,]аI}госllа.

8.З. Перел початком роботи СОТ ЦНТУ обов'язкоtзо злiйсtttоюr,ься

наступнi пiдготовчi заходи: вивезення твердих побу,гових lзi:txo;tiB;

профiлактична дезiнфекцiя водонапiрноТ башти; лабораr,орtrе itосjIi.,l;ttегtllя

питноТ воIlи; дераl,изацiя будиttочкiв; прання бi.llизrtи.

8.4. Проведення тренувальних занять, масових. о,lil{оровLIих,

фiзкультурних та спортивних заходiв в r,аборi з;liйснюс,гься t]икJIа,l(аLlами

кафелри фiзичного виховання унiверситету на громадських засаitах,

8.5. За штатними працiвниками унiверситету, якi заJIуLlак) гься ilo

роботи в СОT ЦFIl'У на перiод його сезонного функчiогlуваI-Irlя зберiI,а(,Iься

одержувана ними заробiтна плата на основнiй посадi, черl,оtза tзiдltt,с,lка Тп,t

надасться в iнший перiод року.

8.6. Вимоги до територiI, будинкiв та споруд, rlрави"rlа rlрийомr, ,габору,

визнача}оться дiючими санiтарними L{ормами, а також бу;tiве.lrьrlими }IорN4ами

та правилами. Табiр об.ltадгIуст,ься каlti,гаltьrlими cIlop\.rtaNltl. якi

експлуатуються постiйrtо та сгlору/(ами ce:]oHHoI,o харак,гср\, ("lri,гrri

будиночки, територiя пляжу, спортивнi сгrоруди, il,poBi майдаlt.lиl{tl ,га irrlrlc).

Табiр забезпечуеться спортивним iHBeHTapeM i обладнанtirlм, засобами

пожежогасiння за paxyFIoK унiверсите,гу.

8.7. Ремонт, освiт.ltення, прибирання, охорона, воltоI1()с,гачаIlllя,

придбання й перевезення палива, посJIуги з дезiнфекцiТ, виве:]еIlIIя сьti,г,t,я ,l,a

iншi витрати по господарському утриманню табору здiйснюс,гься ,]а рахунок

унiверситету.

8.7. Фiнагrсування I]ит,ра1, на утриманIlя r,абору з;tiйсltк-lс"l I)ся ),

вiдгtовiдrtостi до кошторису, я ки й за,гверджусl,ься pcкl,opo\l,

8.9. Профком cyMicIro з рек,горатом орl-аttiзовус сисl,емаl,иLIIl), ttс1-1еtзiрк1,

господарсько-фiнансовоi дiяльностi, фактичну наявнiс,I,ь ,га об;tiк

матерiальних цiнностей i с,ган фiнансових та iнulих /1окумеtl,гiв,габорr,.



9. зАклк)чнI поло}кЕння
9.1. Припинення дiяльностi табору здiйснюеться у встановJIеному

порядку вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраТни.

9.2. Змiни i догtовненLlя ilo Ilього Г[о,гlожеtIня вносяl,ься у гIоряJIку,

встановленому лля його tIрийняr"гя.

Проректор з АГР

Начальник вiддiлу кадрiв

Юрисконсульт

BiKTop СJIОt{Ъ

JIюлми.па tlОJIIШlУК

Свгенiй l U]XI lIC'I'I1I)


