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ПОЛОЖЕННЯ
про спортивно-оздоровчий комплекс
Сумського державного університету
1. Загальні положення
1.1. Спортивно-оздоровчий комплекс СумДУ (далі – СОК) є
структурним підрозділом Управління фізичного виховання і спорту
Сумського державного університету (далі – СумДУ).
До складу СОК входять спортивні споруди: спортивний комплекс та
плавальний басейн головного навчального кампусу, водно-веслувальна та
лижна бази.
1.2. Повна назва СОК: українською мовою “Спортивно-оздоровчий
комплекс Сумського державного університету”, англійською мовою “Sports
and Health Complex of Sumy State University”.
1.3. Абревіатура Комплексу – СОК.
1.4. Комплекс не є юридичною особою.
1.5. Комплекс може мати печатку, штамп, логотип, бланк з власною
назвою.
1.6. Положення укладено для визначення мети діяльності комплексу,
завдань, порядку організації його роботи та взаємодії з іншими підрозділами
університету, структури, фінансово-господарської діяльності тощо.
1.7. Положення розміщується в електронному реєстрі основної діючої
нормативної бази системи управління якістю діяльності СумДУ, який є
складовою розділу загальної інформації офіційного сайту університету.
1.8. СОК керується планом організаційної діяльності СумДУ, правилами
внутрішнього розпорядку, інструкціями, наказами і розпорядженнями ректора
університету та проректора за напрямком діяльності, а також даним
Положенням.
2. Мета та завдання СОК
2.1. Метою діяльності СОК є надання спортивно-оздоровчих послуг
учасникам освітнього процесу та працівникам університету шляхом створення
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відповідних умов для збереження і розвитку фізичного здоров’я,
вдосконалення фізичної підготовки, а також надання спортивних об’єктів для
спортивно-оздоровчих послуг іншим користувачам.
2.2. Відповідно до мети основними завданнями СОК є:
 забезпечення необхідних умов для організації освітнього процесу
кафедри фізичного виховання та спорту;
 створення відповідних умов для організації та проведення навчальнотренувальних занять секцій спортивного клубу СумДУ, а також різноманітних
фізкультурно-оздоровчих, культурно-масових та спортивних заходів;
 забезпечення належних умов для впровадження індивідуальних,
групових та масових форм залучення студентської молоді, у тому числі осіб з
інвалідністю, до оздоровчої рухової активності;
 забезпечення доступу до спортивно-оздоровчих об’єктів здобувачів
вищої освіти, співробітників та інших користувачів послуг як для
організованих, так і для самостійних групових занять з метою популяризації
здорового способу життя та реалізації активного відпочинку;
 надання спортивних об’єктів та спортивного інвентарю у тимчасове
використання для замовників послуг.
2.3. Керівництво діяльністю СОК здійснюється директором, який
призначається та звільняється наказом ректора СумДУ в установленому
порядку. Директор СОК безпосередньо підпорядковується проректору за
напрямом діяльності фізична культура і спорт (далі – проректор) та відповідає
за організацію і діяльність СОК, визначає матеріально-технічне забезпечення
його роботи.
2.4. Чисельність працівників СОК, їх посадові оклади встановлюються
відповідно до штатного розпису, затвердженого ректором.
2.5.
Функціонування СОК
забезпечується
його штатними
співробітниками, а у разі потреби – іншими особами на умовах сумісництва
або шляхом укладення цивільно-правових договорів та угод.
2.6. Посадові інструкції працівників СОК укладаються, погоджуються та
затверджуються у встановленому порядку.
2.7. Директор СОК здійснює інші повноваження, встановлені посадовою
інструкцією.
3. Взаємодія СОК з іншими структурними підрозділами
3.1. СОК взаємодіє із кафедрою фізичного виховання і спорту,
спортивним клубом та іншими структурними підрозділами університету.
3.2. Планування календарів різноманітних змагань (чемпіонати,
першості, спартакіади, універсіади, кубки), що проводяться на спортивних
об’єктах СОК, здійснюється керівниками кафедри фізичного виховання і
спорту та Спортивного клубу, узгоджуються з директором СОК,
затверджуються проректором.
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3.4. Контроль за виконанням всіх видів діяльності СОК здійснюється
проректором.
4. Матеріально-технічне забезпечення
4.1. СОК розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі
СумДУ.
4.2. Експлуатація об’єктів СОК, планування та проведення ремонтних
робіт здійснюється за участю відповідних служб адміністративногосподарської частини.
4.3. СОК для виконання визначених завдань має право у встановленому
порядку використовувати матеріально-технічну базу, обладнання та кадровий
потенціал інших структурних підрозділів СумДУ.
5. Фінансово-господарська діяльність СОК
5.1. Фінансування, функціонування СОК та діяльності на його об’єктах
здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів
університету у тому числі:
 отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання платних
послуг;
 коштів, які обліковуються на субрахунках інших підрозділів СумДУ;
 благодійної допомоги від організацій, підприємств, громадян;
 інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5.2. Надання послуг може здійснюватися на підставі договорів із
замовниками, що укладаються та узгоджуються в установленому порядку
5.3. Виконання науково-дослідницьких робіт та наукових грантів
обліковується у встановленому для цих видів діяльності порядку.
5.4. Облік коштів від наданих СОК платних послуг (за виключенням
зазначених у п.5.3) здійснюється у встановленому порядку на відповідних
рахунках спеціального фонду університету, насамперед на відповідному
субрахунку Спортивного клубу.
5.5. Оплата послуг Центру може здійснюватися у безготівковій формі на
рахунок СумДУ або готівкою з використанням реєстраторів розрахункових
операцій у встановленому порядку.
5.6. Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються
відповідними підрозділами СумДУ у встановленому порядку
6. Прикінцеві положення.
6.1. Положення набуває чинності з наступного дня після введення його
в дію наказом ректора, якщо інше не передбачається тим же наказом.
6.2. СОК реорганізовується або ліквідується рішенням Вченої ради
СумДУ за поданням ректора цього питання або відповідного Положення до
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порядку денного Вченої ради. У такому ж порядку відбувається скасування
Положення.
6.3. Зміни та доповнення до Положення, у тому числі укладання його
нової редакції, можуть вноситись наказом ректора або наказом ректора на
підставі рішення вченої ради.
Затверджено вченою радою СумДУ
Протокол №04 від 21 жовтня 2021 року
Голова вченої ради

Анатолій ВАСИЛЬЄВ

Вчений секретар

Анатолій РУБАН

Відповідальний за укладення Положення:
Директор
спортивно-оздоровчого комплексу

Ольга КОЗАЧОК

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор

Сергій ЛЄОНОВ

Проректор з НПР

Олександр БРІЖАТИЙ

В.о начальника юридичного відділу

Наталя ЗАЇКА

