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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Відділ молоді і спорту Миргородської міської ради (далі – відділ молоді і 

спорту) є виконавчим органом Миргородської міської ради, підзвітним і підконтрольним 

міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету Миргородської міської ради та 

міському голові. 

1.2. Відділ молоді і спорту утворюється Миргородською міською радою для 

реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері молоді, сім'ї, фізичної культури і 

спорту. 

1.3. Відділ молоді і спорту фінансується за рахунок коштів міського бюджету, є 

головним розпорядником бюджетних коштів. Структура, гранична чисельність відділу, фонд 

оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання затверджуються міською 

радою.  

1.4. Відділ молоді і спорту є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки 

в органах Державного казначейства, має печатку із зображенням Державного Герба України і 

своїм найменуванням. 

1.5. Працівники відділу молоді і спорту є посадовими особами органів місцевого 

самоврядування, на яких розповсюджується дія Закону України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування". 

1.6. Відділ молоді і спорту у своїй діяльності керується Конституцією і Законами 

України, Постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента 

України, актами Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями, інструкціями 

Міністерства молоді та спорту України, управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Полтавської обласної державної адміністрації, рішеннями Миргородської міської ради, 

виконавчого комітету Миргородської міської ради, розпорядженнями міського голови, а 

також цим Положенням. 

1.7. Відділ молоді і спорту Миргородської міської ради Полтавської області є 

неприбутковою установою.  

Отримані доходи або їх частини забороняється розподіляти серед засновників, членів, 

працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів 

органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.  

Доходи відділу молоді і спорту використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання відділу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених його Положенням. 

Передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду 

або зарахування до доходу бюджету проводиться у разі припинення юридичної особи (у 

результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 

Юридична адреса відділу молоді і спорту: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, 

вул. Сорочинська, 14-А 

 

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ: 

 
2.1. Участь у формуванні державної політики у сфері молоді і спорту та 

забезпечення її реалізації на місцевому рівні. 

2.2. Забезпечення реалізації на території міста державної політики з питань сім’ї, 

дітей та молоді. 

2.3. Виконання програм і здійснення заходів з питань сім’ї, дітей та молоді, 

сприяння соціальному становленню молоді, запобігання насильству в сім’ї. 

2.4. Сприяння молодіжним, дитячим громадським організаціям у проведенні ними 

роботи з питань сім’ї, дітей та молоді. 

2.5. Сприяння міжнародному співробітництву з питань сім’ї, дітей та молоді. 

2.6. Розроблення місцевих комплексних і цільових програм розвитку фізичної 

культури і спорту  та організаційне забезпечення їх реалізації. 

2.7. Забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів, навчально-

тренувальних зборів, заходів щодо участі спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів. 

 



2.8. Забезпечення фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої діяльності у 

навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету 

оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури 

населення. 

2.9. Пропаганда ведення здорового способу життя та впровадження відповідних 

принципів та ідеалів. 

2.10. Організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед 

широких верств населення, підготовка та ефективне використання кадрів у сфері фізичної 

культури і спорту, забезпечення пропаганди здорового способу життя, сприяння розвитку 

олімпійського та параолімпійського руху. 

2.11. Координація діяльності та контроль структурних підрозділів з фізичної 

культури і спорту, зацікавлених організацій, установ та кооперування коштів, спрямованих 

на реалізацію фізкультурно-спортивних програм.  

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ: 

 

3.1. Готує проекти місцевих програм з питань поліпшення становища багатодітних 

сімей, забезпечує їх виконання. 

3.2. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали та статистичну 

звітність з питань сімейної та молодіжної політики. 

3.3. Розробляє та подає на розгляд міської ради  проекти рішень щодо фінансування 

та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів з питань 

сімейної та молодіжної політики. 

3.4. Веде облік (паспортизацію) багатодітних сімей міста. 

3.5. Обстежує умови проживання багатодітних сімей міста. 

3.6. Виписує та видає посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з 

багатодітної сім’ї. 

3.7. Готує матеріали на сесію міської ради про порушення клопотання щодо 

присвоєння почесного звання „Мати – героїня”. 

3.8. Сприяє виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими 

та іншими громадськими організаціями. 

3.9. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, 

підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового 

захисту сімей. 

3.10. Здійснює контроль за забезпеченням виконання державних програм з питань 

протидії торгівлі людьми, вносить пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних 

центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає їм консультаційно-методичну 

допомогу. 

3.11. Організовує та бере участь у проведенні конкурсів, виставок, конференцій, 

форумів, інших заходів спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і 

молоді, утвердження здорового способу життя; 

3.12. Надає багатодітним сім'ям, сім'ям, що опинилися у складних життєвих 

обставинах, та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в 

сім'ї. 

3.13. Подає в установленому порядку на розгляд міської ради та її виконавчого 

комітету проекти, плани розвитку фізичної культури і спорту, пропозиції щодо їх 

фінансування та матеріально-технічного забезпечення, пропозиції щодо подальшого 

розвитку фізичної культури і спорту в місті. 

3.14. Забезпечує формування календарних  планів проведення спортивно-масових 

заходів, навчально-тренувальних зборів, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

відповідно до календарних планів спортивних змагань обласного та державного рівнів. 

3.15. Забезпечує проведення спортивно-масових заходів, навчально-тренувальних 

зборів, затверджених у календарних планах, у межах коштів, передбачених на розвиток 

фізичної культури і спорту. 

3.16. Забезпечує організацію роботи та контроль фізичного виховання, провадження 



фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах 

індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання 

різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення, безперервності навчального процесу. 

3.17. Вдосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій, 

соціально-побутовій сферах з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом 

широких верств населення. 

3.18. Забезпечує збереження існуючої мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

фізкультурно-спортивних клубів, секцій, груп та сприяє створенню нових форм 

оздоровлення населення, розвитку самодіяльного масового спорту. 

3.19. Координує діяльність підприємств, установ, організацій всіх форм власності, 

зацікавлених у розвитку фізичної культури і спорту та здійснює роботу із залучення 

позабюджетних коштів до реалізації програм та заходів, спрямованих на розвиток фізичної 

культури і спорту. 

3.20. Здійснює контроль за станом і розвитком фізичної культури і спорту, 

використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів 

на реалізацію програм і заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту в місті. 

3.21. Перевіряє разом з іншими структурними підрозділами міської ради стан роботи 

з фізичної культури і спорту у навчальних та позашкільних закладах, а також на 

підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. 

3.22. Забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями 

законодавства з питань фізичної культури і спорту під час реалізації державної політики у 

сфері фізичної культури і спорту. 

3.23. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід у сфері фізичної культури і  

спорту, рецензує методичну та іншу літературу про фізкультурно-оздоровчу та спортивну 

діяльність, здійснює в установленому порядку інформаційно-пропагандистську та видавничу 

діяльність з питань фізичної культури і спорту, сприяє розвитку спортивної преси, підтримує 

видавництва, які випускають літературу фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

спрямованості, заохочує їх до співпраці. 

3.24. Веде облік роботи, проведеної у сфері фізичної культури і спорту, реєструє 

спортивні рекорди та досягнення, встановлені в місті. 

3.25. Порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, 

тренерів, меценатів та фахівців фізичної культури і спорту, а також про призначення 

стипендій олімпійським та паралімпійським чемпіонам, видатним діячам фізичної культури і 

спорту, нагородження працівників сфери фізичної культури і спорту державними 

нагородами та присвоєння їм почесних звань. 

3.26. Забезпечує впровадження у практику науково обґрунтованих систем фізичного 

виховання населення та підготовки спортсменів вищого рівня. 

3.27. Вивчає потребу в кадрах у сфері фізичного виховання, фізичної культури і 

спорту, організовує підвищення їх кваліфікації, здійснює контроль за рівнем кваліфікації 

викладачів фізичного виховання, тренерів-викладачів спортивних шкіл, спортивних клубів, 

платних груп і секцій, створює належні умови для ефективного оздоровлення населення. 

3.28. Вживає заходів до забезпечення соціального захисту спортсменів, викладачів 

фізичного виховання, тренерів-викладачів та фахівців у сфері фізичної культури і спорту. 

3.29. Комплектує склад збірних команд міста з видів спорту та забезпечує 

організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях, навчально-тренувальних зборах 

всіх рівнів. 

3.30. Залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху 

громадські об'єднання, добровільні спортивні товариства та відомства, міські громадські 

організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості. 

 

 

3.31. Надає в установленому порядку осередкам міських громадських організацій 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості або їхнім об'єднанням – членам 

національних спортивних федерацій статус міської спортивної федерації, веде облік та 

реєстр зазначених організацій. 



 

3.32. Організовує роботу з підготовки спортивних резервів, координує розвиток 

мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, планує розвиток пріоритетних видів спорту в 

місті. 

3.33. Бере участь і в межах своєї компетенції розширює міжнародні контакти, 

укладає договори та забезпечує їх реалізацію, координує участь спортсменів, тренерів та 

команд у міжнародних взаємообмінах спортивними делегаціями. 

3.34. В установленому порядку здійснює фінансування установ, організацій, 

закладів фізичної культури і спорту, які є в комунальній власності. Забезпечує контроль за 

станом їх фінансової та виконавської дисципліни, веденням обліку і звітності. 

3.35. Здійснює контроль за цільовим використанням і технічним станом об'єктів 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості в місті, забезпечує ефективне їх 

використання та відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення спортивно-

масових заходів. 

3.36. Подає пропозиції щодо застосування дисциплінарних стягнень 

(дискваліфікація спортсменів, позбавлення кваліфікаційних, і почесних спортивних звань та 

прав на провадження тренерської, суддівської діяльності) до спортсменів, тренерів та інших 

працівників сфери фізичної культури і спорту за порушення правил змагань, договорів, 

контрактів, а також за дії, що гальмують розвиток фізичної культури і спорту в державі. 

3.37. Сприяє створенню цільових благодійних фондів, надає організаційну та 

консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної спрямованості або їх об'єднанням. 

3.38. Забезпечує своєчасний розгляд в установленому порядку заяв, звернень і скарг 

громадян та вживає заходів, спрямованих на усунення причин, що їх породжують. 

3.39. Здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на органи 

виконавчої влади завдань з питань фізичної культури і спорту. 

 

IV. ПРАВА ВІДДІЛУ  
 

4.1. Одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій інформацію, інші матеріали, а від місцевих органів 

державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього 

завдань. 

4.2. Залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради та її виконавчого 

комітету, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для 

розгляду питань, що належать до його компетенції. 

4.3. Здійснювати фінансування програм і проектів у сфері сім'ї, молоді а також 

фізичної культури і спорту, надавати фінансову підтримку організаціям фізкультурно-

спортивної спрямованості або їх об'єднанням, спортивно-оздоровчим клубам, секціям, 

спортивним спорудам місцевого значення. 

4.4. Скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що 

належать до компетенції відділу. 

4.5. Створювати творчі тимчасові колективи, групи для проведення спортивно-

масових заходів, підготовки програм та проектів розвитку фізичної культури і спорту. 

4.6. Відділу підпорядковані: 

- Дитячо-юнацька спортивна школа; 

- Миргородський міський Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

4.7. Рішення відділу молоді і спорту є обов’язковими для підвідомчих закладів 

фізичної культури і спорту. 

 

 

 

V. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ  

 

5.1. Відділ молоді і спорту очолює начальник, який призначається на посаду міським 



головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, визначеною законодавством 

України, та повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в 

органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше трьох 

років. 

5.2. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь 

відповідальності працівників відділу.  

5.3. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу. 

5.4. Розпоряджається коштами у межах асигнувань, передбачених у відповідних 

бюджетах на розвиток фізичної культури і спорту та утримання апарату управління відділу, 

несе персональну відповідальність за їх цільове використання. 

5.5. Призначає на посади та звільняє з посад працівників відділу. 

5.6. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. 

5.7. Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції відділу, в ньому 

може створюватися колегія. 

 

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. Реорганізація та ліквідація відділу молоді і спорту здійснюється рішенням 

Миргородської міської ради. 

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому для його 

прийняття порядку. 

 

 

Секретар міської ради                                                  Н.О. Гирка 


