Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ
від 23 вересня 2020 р.

м. Суми

№0767-І

Про створення Центру з
легкої атлетики СумДУ
На виконання рішення вченої ради (протокол №01 від 28 серпня 2020 року), з метою
розвитку та популяризації легкої атлетики серед студентської молоді, змагання з якої
включені до студентських спортивних чемпіонатів та універсіад різних рівнів, а також для
ефективного використання Палацу студентського спорту, іншої спортивної
інфраструктури СумДУ, проведення профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді та
спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл
НАКАЗУЮ:
1. Створити в структурі Спортивного клубу Центр з легкої атлетики (далі – ЦзЛА) з
наданням йому індексу 21.02.06 в організаційній структурі університету.
2. Визначити, що головним завданням ЦзЛА є залучення студентської молоді до
занять легкою атлетикою, досягнення високого рівня спортивної підготовки здобувачів
вищої освіти, здатних брати участь та отримувати перемоги у всеукраїнських та
міжнародних студентських спортивних заходах, а також для формування спортивного
резерву серед талановитої учнівської молоді, яка в подальшому матиме змогу вступити на
навчання до університету для здобуття вищої освіти та продовження спортивної кар’єри.
3. До функцій ЦзЛА віднести також:
- проведення учбово-тренувальних занять та спортивних змагань з легкої атлетики;
- залучення до роботи в Центрі відомих інструкторів зі стрибків в довжину та
висоту, штовхання ядра та спису, спортивної ходьби, бігу на короткі та довгі дистанції,
інших видів легкої атлетики;
- надання додаткових платних послуг для зовнішніх користувачів, а також для
спортсменів-аматорів різних спортивних товариств і організацій;
- організація співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування,
громадськими організаціями та спортивними товариствами щодо участі в міських,
всеукраїнських та міжнародних проектах, спрямованих на популяризацію легкої атлетики
серед учнівської та студентської молоді;
- організація та забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів членів
національної збірної на базі СумДУ;
- сприяння розвитку споріднених видів спорту..
4. Затвердити наступний штатний розпис ЦзЛА:
- начальник Центру – 0,25 шт. од. (т. р. - 10);
- фахівець – 0,75 шт. од.
5. Визначити структуру ЦзЛА та функціональні обов’язки працівників:
- начальник Центру, який підпорядковується директору Спортивного клубу СумДУ
та здійснює загальне керівництво Центром, забезпечує раціональний добір співробітників,
створює належні умови для організації навчально-тренувального процесу, забезпечує

виконання кошторису доходів і видатків Центру, готує пропозиції щодо укладання угод з
юридичними та фізичними особами з питань надання додаткових платних послуг,
відповідає за результати діяльності ЦзЛА, вносить пропозиції щодо застосування заходів
заохочення та дисциплінарних стягнень до працівників Центру, відповідає за виконання
завдань та функцій, покладених на Центр, здійснює оперативне управління та координацію
діяльності ЦзЛА;
- фахівці ЦзЛА, які підпорядковуються начальнику Центру та виконують
функціональні обов’язки тренерів, а також за розпорядженням начальника Центру
забезпечують виконання завдань, покладених на ЦзЛА.
6. Надати в користування ЦзЛА у вільний від навчального процесу час такі
приміщення: Палац студентського спорту СумДУ.
7. Перемістити Лисенка О.В. фахівця на 0,25 ставки до ЦзЛА на підставі укладеного
трудового договору та зі збереженням існуючих умов праці.
8. Фінансування ЦзЛА проводити за рахунок спеціального фонду університету.
9. Центр може надавати додаткові платні послуги на умовах, що не суперечать
чинному законодавству, відповідно до нормативної бази університету.
Оплата послуг ЦзЛА може здійснюватися у безготівковій формі на рахунок
університету (субрахунок Спортивного клубу) або готівкою у встановленому порядку.
Розподіл коштів здійснюється відповідно до Положення про платні послуги Спортивного
клубу Сумського державного університету.
10. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної
роботи Бріжатого О. В.
11. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю Любов
АКИМЕНКО довести цей наказ до відома усіх структурних підрозділів університету, наказ
розмістити в реєстрі основної нормативної бази системи управління якістю діяльності
Сумського державного університету.
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