
  
 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 та статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 липня 2011 року №766 «Деякі питання центрів з 
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», зважаючи на 
Закон України від 19 грудня 2017 року №2249-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України», Указ Президента України від 3 грудня 
2015 року № 678 "Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з 
інвалідністю», з метою приведення Положення Миколаївського 
регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» у 
відповідність з вимогами чинного законодавства обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Перейменувати Миколаївський регіональний центр з фізичної 
культури і спорту інвалідів «Інваспорт» у Миколаївський регіональний центр 
з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». 

 
2. Внести зміни до Положення Миколаївського регіонального центру з 

фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», затвердженого рішенням 
обласної ради від 23 вересня 2011 року №10, виклавши його у редакції, що 
додається. 

 
3. Миколаївському регіональному центру з фізичної культури і спорту 

інвалідів «Інваспорт» (Жуковській) вжити заходів щодо державної реєстрації 
Положення Миколаївського регіонального центру з фізичної культури і 
спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» в установленому чинним 
законодавством порядку. 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію обласної ради з питань спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області, житлово-комунального господарства, 
капітального будівництва та архітектури. 
 
 
Голова обласної ради                              Ганна ЗАМАЗЄЄВА
   
 
 

Про перейменування Миколаївського 
регіонального центру з фізичної 
культури і спорту інвалідів «Інваспорт» 
та внесення змін до його Положення
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Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Миколаївський регіональний  центр з фізичної культури і спорту осіб 

з інвалідністю «Інваспорт» (далі - Регіональний  центр) є спеціалізованим 
закладом, який забезпечує розвиток фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю на регіональному рівні та проводить  відповідні заходи з фізичної 
культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної 
реабілітації. 

1.2. Регіональний  центр у своїй діяльності підпорядковується 
управлінню молоді та спорту облдержадміністрації. 

 1.3. Регіональний  центр є заснованим на спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, внтереси яких 
у межах повноважень, визначених чинним законодавством України, 
представляє Миколаївська обласна рада (далі - Власник). 

Органом управління майном є Миколаївська обласна державна 
адміністрація (далі – Орган управління). 

 
1.4. Регіональний центр є правонаступником Миколаївського 

регіонального  центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт". 
 
1.5.  Регіональний центр у своїй діяльності  керується Конституцією 

України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів 
України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та 
спорту України, Національного комітету спорту інвалідів України, 
Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», 
іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Власника та цим 
Положенням.   

 
1.6. Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 

"Інваспорт" (далі - Центр) здійснює координацію діяльності регіонального 
центру,  проводить моніторинг виконання регіональним центром державних 
програм з розвитку фізичної культури і спорту та вносить структурним 
підрозділам пропозиції щодо  визначення  пріоритетних напрямів діяльності 
регіонального центру.  

 
1.7. Положення про Регіональний центр затверджується  Засновником, за 

погодженням з Центром.   
 

Розділ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 
 

2.1. Найменування Регіонального центру: 
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повне: Миколаївський регіональний  центр з фізичної культури і спорту осіб 
з інвалідністю «Інваспорт»; 
 
скорочене: МРЦФКіСОІ «Інваспорт». 
 

2.2. Місцезнаходження Регіонального центру: вул. Робоча, 1,         
м. Миколаїв, Україна, 54029. 
 

Розділ 3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ 
 
3.1. Регіональний центр є спеціалізованим закладом, який забезпечує 

розвиток фізичної культури і спорту осіб з  інвалідністю в Миколаївській 
області та проводить  відповідні заходи з фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.  

 
Розділ 4. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА РЕГІОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРУ 
 

4.1. Основними завданнями регіонального центру є:  
участь у розробленні пропозицій до державних, регіональних та місцевих 

програм з розвитку фізичної культури і спорту;  
організація та проведення серед осіб з інвалідністю різних вікових груп 

навчально-тренувальної  роботи, спортивних змагань, фізкультурно-
спортивних та реабілітаційних заходів;  

поліпшення матеріально-технічного  забезпечення спортивної бази для 
проведення заходів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх 
фізкультурно-спортивної реабілітації;  

сприяння у створенні умов для безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю до фізкультурно-спортивних споруд;  

сприяння діяльності спортивних клубів осіб з інвалідністю, спортивних 
федерацій осіб з інвалідністю з нозологій на місцях, інших громадських 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.  

 
4.2. Регіональний центр відповідно до  покладених на нього завдань 

виконує такі функції:  
забезпечує виконання державних, регіональних та місцевих програм 

розвитку фізичної культури і спорту;  
забезпечує ефективне використання коштів, матеріальних ресурсів для 

проведення заходів фізичної культури  і спорту осіб з інвалідністю та їх 
фізкультурно-спортивної реабілітації;  

забезпечує згідно із встановленими нормативами учасників спортивних 
заходів, що проводяться на території регіону та на місцях, у разі потреби 
транспортними засобами, приміщенням для проживання, організовують 
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харчування, доступ до спортивних споруд, створює умови для проведення 
спортивних заходів;  

замовляє відповідно до кошторису спортивну форму, обладнання та 
інвентар, грамоти, дипломи, медалі, вимпели, значки, сувеніри, друковані 
матеріали, необхідні для проведення спортивних змагань та забезпечення 
діяльності центрів;  

 здійснює заходи щодо розвитку та популяризації на території  регіону та 
на місцях видів спорту осіб з інвалідністю, подає  структурним підрозділам 
пропозиції щодо проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
серед осіб з інвалідністю;  

проводить семінари,  наради, конференції з питань розвитку фізичної 
культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної 
реабілітації, бере участь у всеукраїнських та регіональних нарадах із 
зазначених питань;  

вносить щороку органам виконавчої влади та органам місцевого 
самоврядування пропозиції до проектів місцевих бюджетів щодо вирішення 
питань розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх 
фізкультурно-спортивної реабілітації;  

сприяє впровадженню в практику інноваційних науково-методичних 
розробок у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх 
фізкультурно-спортивної реабілітації;  

вивчає потреби Миколаївської області у фахівцях для фізкультурно-
спортивної та реабілітаційної  роботи з особами з інвалідністю, сприяє 
підвищенню кваліфікації таких фахівців на регіональному рівні;  

проводить інформаційно-пропагандистську діяльність щодо розвитку 
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної 
реабілітації на регіональному рівні;  

виконує інші функції.  
 
4.3. Повноваження Регіонального центру :  
здійснення навчально-тренувальної підготовки спортсменів з видів 

спорту осіб з інвалідністю Миколаївської області  з визнаних в Україні видів 
спорту осіб з інвалідністю;  

забезпечення спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю 
Миколаївської області спортивною формою та інвентарем; 

забезпечення участі спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю 
Миколаївської області у заходах, передбачених календарним планом 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів області на відповідний рік;  

проведення роботи з підготовки спортсменів з видів спорту осіб з 
інвалідністю регіону, в тому числі за участю дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл осіб з інвалідністю та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл осіб з 
інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву; 

участь в організації навчально-тренувального процесу; 
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здійснення відбору та формування з кращих спортсменів 
області збірних команд регіону з видів спорту осіб з інвалідністю для участі у 
всеукраїнських змаганнях;  

присвоєння спортивних розрядів спортсменам з видів спорту осіб з 
інвалідністю регіону згідно з Єдиною спортивною класифікацією України;  

внесення пропозицій щодо присвоєння спортивних розрядів, почесних 
спортивних звань переможцям змагань, працівникам і активістам фізичної 
культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної 
реабілітації;  

за досягнення високих результатів у роботі в установленому порядку 
порушує клопотання перед Мінмолодьспортом, Миколаївською обласною 
радою, Миколаївською обласною державною адміністрацією, про 
нагородження державними та відомчими нагородами спортсменів, працівників 
Регіонального центру, активістів у сфері фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю;  

надання методичної допомоги у створенні та організації діяльності 
місцевих центрів;  

за дорученням Центру організовує та проводить заходи, передбачені 
Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
України. 

 
4.4. Регіональний центр спрямовує та  координує діяльність місцевого 

центру, дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю і 
спеціалізованої дитячо-юнацької школи для осіб з інвалідністю 
паралімпійського та дефлімпійського резерву 

 
4.5. Під час провадження своєї діяльності Регіональний центр співпрацює 

з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, 
Національним комітетом спорту інвалідів України, спортивними федераціями 
осіб з інвалідністю з нозологій, їх спілками та осередками на місцях 

 
4.6. Регіональний центр веде облік проведених заходів, готує статистичні 

та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його 
компетенції; 

здійснює заходи із залучення фінансової та технічної допомоги, грантів 
та позабюджетних коштів для підтримки діяльності Регіонального центру у 
розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю; 

здійснює підготовку перспективних та поточних планів роботи 
Регіонального центру та звітів щодо їх виконання. 

 
4.7. Регіональний центр має право: 

надавати пропозиції щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої 
діяльності заінтересованим органам, підприємствам, установам, закладам та 
організаціям; 
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укладати в установленому порядку договори про 
співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу з підприємствами, 
установами, закладами та організаціями усіх форм власності; 

одержувати в установленому порядку від Мінмолодьспорту, інших 
центральних органів у сфері фізичної культури і спорту, а також громадських 
організацій, підприємств, установ незалежно від форми власності інформацію, 
документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 

у межах своєї компетенції видавати накази; 
бути та виступати організатором фізкультурно-спортивних заходів, 

використовувати назви таких заходів та їх символіку; 
   здійснювати рекламу в місцях проведення фізкультурно-оздоровчих 

заходів та їх висвітлення відповідно до чинного законодавства, якщо 
Регіональний центр виступає їх організатором. 

 
Розділ 5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 
 

5.1. Регіональний центр є  неприбутковою юридичною особою. 
Регіональний центр є  юридичною особою, має самостійний баланс, 

реєстраційні рахунки в органах державного казначейства, печатку із 
зображенням Державного Герба України, штампи та бланки зі своїм 
найменуванням і символікою, які використовує та забезпечує їх захист 
відповідно до чинного законодавства. 

 
5.2. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно 

до чинного законодавства та Положення про Регіональний центр, у межах 
бюджетних асигнувань та на основі оперативного управління майном. 

 
5.3. Фінансування Регіонального центру здійснюється за рахунок 

коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України. 

 
5.4. Кошти, отримані Регіональним центром з додаткових джерел 

фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої 
цим Положенням. Кошти, що надходять із додаткових джерел фінансування, не 
зменшують обсягів бюджетного фінансування. 

Доходи (прибутки) Регіонального центру використовуються виключно 
для фінансування видатків на утримання Регіонального центру, реалізацію 
мети, завдань та напрямів діяльності, визначених цим Положенням. 

 
5.5. Регіональний центр має право надавати платні послуги згідно з 

чинним законодавством України. 
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5.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) між 
Засновниками, працівникам (крім оплати їх праці, нарахування єдиного 
соціального внеску), членам органів управління та іншим пов’язаним із ними 
особам. 

5.7. Ґранична чисельність працівників Регіонального центру, типові 
штатні нормативи затверджуються відповідно до чинного законодавства 
управлінням молоді та спорту облдержадміністрації. 

 
5.8. Умови оплати праці працівників Регіонального центру 

визначаються в установленому законодавством порядку, фонд оплати праці 
створюється у розмірі, що визначається згідно з чинним законодавством 
України. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 
установленого чинним законодавством мінімального розміру заробітної плати. 
Центр здійснює оплату праці у межах фонду оплати праці з урахуванням умов 
колективного договору. 

 
5.9. Для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності та для надання  

якісних фізкультурно-спортивних послуг населенню в частині фізкультурно-
оздоровчої діяльності Регіональний центр за відсутності власної спортивної 
бази може використовувати безоплатно або на пільгових умовах спортивні 
об’єкти за умови дотримання санітарно-гігієнічних норм і недопущення 
погіршення їх стану відповідно до порядку, визначеного законодавством. 

 
5.10. Регіональний центр самостійно здійснює оперативний та 

бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну 
інформацію, а також надає згідно з вимогами чинного законодавства України 
відповідним органам фінансову звітність та статистичну інформацію щодо 
своєї діяльності. 

Директор  та головний бухгалтер Регіонального центру несуть 
персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність 
бухгалтерського обліку, статистичної та фінансової звітності. 

Аудит фінансово-господарської діяльності Регіонального центру 
здійснюється згідно з чинним законодавством України. 

Регіональний центр подає щороку управлінню молоді та спорту 
облдержадміністрації та Центру звіт про  результати  своєї  фінансово-
господарської діяльності.  

 
5.11. Матеріально-технічна база Регіонального центру може складатися 

з адміністративних приміщень, спортивних споруд (стадіони, басейни, ігрові 
поля, сцортивні зали, майданчики тощо), оздоровчо-спортивних таборів, 
обладнання, засобів зв’язку, оргтехніки, транспортних засобів, земельних 
ділянок та іншого рухомого і нерухомого майна. 
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Земельні ділянки, на яких розташовані спортивні споруди, 
належать до земель рекреаційного призначення.  

 
5.12. У разі реорганізації і ліквідації Регіонального центру працівникам, 

які звільняються, гарантується додержання їх соціальних прав та інтересів, 
передбачених чинним законодавством України. 

 
5.13. Питання діяльності, які не враховані цим Положенням, 

регулюються нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність 
центрів спорту та фізичної культури для осіб з інвалідністю. 

 
Розділ 6. МАЙНО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 

 
6.1. Майно Регіонального центру становлять основні фонди та оборотні 

кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі 
закладу (далі - майно). 

 
6.2. Майно Регіонального центру є спільною власністю територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області і закріплюється за ним на праві 
оперативного управління. 

 
6.3 Регіональний центр може самостійно розпоряджатися коштами, 

модернізувати власну матеріально-технічну базу.  
 
6.4. Здійснюючи право оперативного управління, Регіональний центр 

володіє та користується майном, закріпленим за ним Засновником чи 
управлінням молоді та спорту облдержадміністрації, з обмеженням 
правоможності розпорядження окремих видів майна за згодою Засновника у 
випадках, передбачених чинним законодавством та цим Положенням. 

 
6.5. Джерелами формування майна Регіонального центру є: 

майно, передане йому Засновником або управлінням молоді та спорту 
облдержадміністрації; 
майно, придбане у інших суб’єктів; 
капітальні вкладення і дотації з обласного бюджету; 
доходи від надання платних послуг та інших видів господарської діяльності 
Регіонального центру; 
майно, що надходить безоплатно або у вигляді незворотньої допомоги чи 
добровільних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; 
майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством 
України. 

 
6.6. Додатковими джерелами формування коштів Регіонального центру є: 

кошти гуманітарної допомоги;  



 

 
 

9

добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, 
установ, організацій та окремих громадян; 

кредити банків; 

інші надходження. 

6.7. Кошти, отримані Регіональним центром з додаткових джерел 
фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої 
цим Положенням. 

6.8. Відрядження спортсменів та тренерів Регіонального центру на 
спортивні заходи у межах України здійснюється відповідно до законодавства 
та у межах затвердженого кошторису. 

6.9. Трудові відносини в Регіональному центрі регулюються 
законодавством України про працю, цим Положенням та Правилами 
внутрішнього розпорядку Регіонального центру.   

6.10. Для виконання статутних завдань і цілей Регіональний центр 
залучає до роботи за трудовим договором осіб, необхідних для забезпечення 
виконання Регіональним центром покладених на нього завдань. Кількість 
залучених до роботи осіб визначає адміністрація Регіонального центру, 
виходячи із наявності коштів, виділених для оплати праці. 

6.11. Регіональний центр згідно із законодавством здійснює обов'язкове 
державне страхування найманих працівників та сплачує відповідні 
відрахування до страхових фондів та Пенсійного фонду України. 

 
6.12. Регіональний центр має право безоплатно передавати належне 

йому майно іншим суб’єктам спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області тільки на підставі рішення Засновника.  

 
6.13. Відчужувати (продавати) майно об’єкта спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що належать до 
основних фондів (засобів), Регіональний Центр має право лише у порядку, 
визначеному Засновником. 

 
6.14. Кошти, одержані в результаті відчуження зазначеного майна, 

спрямовуються Регіональним центром у напрямах та порядку, визначеному 
Засновником. 
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6.15. Передача Центром в оренду майна, що належить йому на 
праві оперативного управління, здійснюється у порядку, визначеному 
Засновником.  

 
Розділ 7. КЕРІВНИЦТВО РЕГІОНАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ 

 
7.1. Регіональний центр очолює начальник,  який призначається на 

посаду і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства за 
погодженням з начальником Центру.  

 
 7.2. Начальник Регіонального центру:  
здійснює керівництво його діяльністю, представляє центр у відносинах з 

іншими органами, підприємствами та організаціями;  
укладає цивільно-правові договори, видає накази організаційно-

розпорядчого характеру; призначає на посаду і звільняє з посади працівників 
центру;  

бере участь у здійсненні заходів з виконання державних, регіональних, 
місцевих програм з  розвитку фізичної культури і спорту;  

здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності центру;  
забезпечує центр кваліфікованими кадрами;  
створює безпечні умови праці;  
укладає колективний договір відповідно до  законодавства  про працю;  
контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;  
здійснює інші повноваження згідно із законодавством.  
 
7.3. Начальник Регіонального центру може мати заступника начальника, 

якого призначає на посаду та звільняє з посади згідно із законодавством про 
працю за погодженням з начальником Центру.  

 

Розділ 8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Регіональний центр за наявності належної матеріально-технічної бази, 
власних фінансових коштів має право здійснювати міжнародне 
співробітництво відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

Розділ 9. ДОКУМЕНТАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ, 
ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

9.1. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в 
Регіональному центрі здійснюється згідно з чинним законодавством.  
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9.2. Керівник Регіонального центру та головний бухгалтер несуть 
персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність 
бухгалтерського обліку, статистичної та фінансової звітності. 

 

Розділ 10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ  

РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 

10.1. Ліквідація та реорганізація Регіонального центру (злиття, 
приєднання, поділ, виділення, перетворення) здійснюються за рішенням 
Засновника в установленому законодавством порядку. 

10.2. Ліквідація Регіонального центру здійснюється ліквідаційною 
комісією, створеною Органом управління майном, за дорученням Засновника. 
Порядок і строки ліквідації Регіонального центру визначаються згідно з 
чинним законодавством України. 

10.3. Регіонального центру вважається реорганізованим або ліквідованим 
з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

 
Розділ 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації 
відповідно до вимог чинного законодавства. Зміни та доповнення до 
Положення вносяться в установленому законодавством порядку та набувають 
юридичної сили з моменту їх державної реєстрації. 

 
________________________________________________ 
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