
  

2 
 

 



  

3 
 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1.  Ніжинська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Ніжинської 

міської ради Чернігівської області (далі – КДЮСШ) – комунальний 

позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує 

розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому 

порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного 

виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного 

відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок 

здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд 

України, створено на підставі рішення Ніжинської міської ради Чернігівської 

області. 

Повне найменування: Ніжинська комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа Ніжинської міської ради Чернігівської області. 

Скорочене найменування: КДЮСШ. 

1.2.  Юридична адреса КДЮСШ: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. 

Московська, 3. 

1.3.  Засновником (власником) КДЮСШ є Ніжинська міська рада 

Чернігівської області, яка здійснює фінансування закладу, його матеріально-

технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, 

організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування. 

1.4.  КДЮСШ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", актами Президента України і 

Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, 

до сфери управління яких вона належить, рішеннями місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про 

позашкільний навчальний заклад, Положенням про ДЮСШ і власним 

Статутом. 

1.5.  КДЮСШ є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого 

зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах 

Державного казначейства. 

    1.6. Головною метою КДЮСШ є надання дітям та юнацтву додаткової 

освіти, спрямованої на здобуття знань, умінь і навичок, а також забезпечення 

потреб особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля 

і відпочинку. 

1.7. До навчання, як правило, залучаються діти, учні та студенти віком від 5 

до 23 років. 

1.8.  КДЮСШ проводить навчально-тренувальну, організаційно-методичну та 

спортивно-масову роботу. 

1.9.  Головними завданнями КДЮСШ є: 

- реалізація державної політики у галузі освіти; 

- надання методичної та практичної допомоги школам, позашкільним та 

іншим установам, організаціям міста в розвитку дитячого спорту, роботи з 

дітьми та молоддю; 

- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення 

потреб учнів у додатковій освіті, організація їх дозвілля та відпочинку;  

- формування у дітей та підлітків соціальної активності та свідомості; 
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- організація та проведення оздоровчої роботи з школярами міста; 

- зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури та спорту; 

- розвиток їх здібностей в обраному виді спорту; 

- підготовка спортивного резерву для збірних команд України. 

1.10. КДЮСШ організовує свою діяльність відповідно до правил внутрішнього 

розпорядку, що затверджується трудовим колективом за поданням 

адміністрації. 

1.11. Мова навчання та ведення документації в КДЮСШ згідно Закону 

України "Про мови в Українській РСР". 

1.12. КДЮСШ несе відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей та 

учнівської молоді під час навчальної та оздоровчої роботи з ними. 

 

2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДИЧНОЇ ТА 

МАСОВОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 
   2.1.Організаційно-методична робота 

2.1.1 Розробка методичних рекомендацій з питань роботи КДЮСШ в 

школах, інших позашкільних установах, дитячих та молодіжних організаціях 

міста. 

   2.1.2. Розробка та складання інструктивно-методичних посібників, довідників 

з видів спорту, вивчення та узагальнення досвіду навчально-тренувальної, 

виховної роботи кращих тренерів України. 

   2.1.3. Проведення семінарів, учбових зборів, турнірів, лекцій для працівників 

позашкільних установ для учнів КДЮСШ, тренерів та вчителів фізичної 

культури загальноосвітніх закладів. 

   2.1.4. Підготовка інструкторів та суддів з видів спорту. 

   2.1.5. Пропаганда фізичної культури і спорту як засобу виховання дітей та 

молоді за допомогою преси, телебачення та інших форм та засобів. 

   2.1.6. Порядок комплектування, наповнення навчальних груп, режим 

навчально-тренувальної роботи КДЮСШ встановлюється відповідно 

додатку 1.  

 

   2.2.Спортивно-масова та оздоровча робота. 

2.2.1. Організація дозвілля та оздоровлення дітей та молоді, працівників освіти. 

   2.2.2. Організація та проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів 

для шкіл міста. 

   2.2.3. Проведення походів, екскурсій, вікторин, інтелектуальних ігор для 

дітей та молоді. 

 

   2.3. Навчально-тренувальна робота 

   2.3.1. КДЮСШ працює за річним планом роботи, розробленим з урахуванням 

особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів дітей, 

батьків, інших освітніх, молодіжних закладів та громадських організацій. 

   2.3.2. КДЮСШ організовує навчально-виховну роботу з учнями протягом  

календарного року, навчальний рік починається 1 вересня.  

   2.3.3. Набір у групи КДЮСШ проводиться за нормативами з фізичної 

підготовленості, встановленими навчальними програмами з видів спорту. 
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   2.3.4. Навчально-виховний процес здійснюється диференційовано, з 

урахуванням індивідуальних можливостей дітей та їх вікових особливостей. 

   2.3.5. Навчально-тренувальна та спортивна робота спортивної школи  

проводиться за навчальними програмами з видів спорту. Програма може 

передбачати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми. 

   2.3.6. Робота груп та секцій організовується на базах спортивного залу 

КДЮСШ та шкіл міста Ніжина на підставі договорів та заявок з урахуванням 

умов проведення занять. 

   2.3.7. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим 

навчально-тренувальної та спортивної роботи розраховується згідно 

нормативних документів та затверджується директором. 

   2.3.8. Для зарахування учнів до спортивних секцій та для участі у змаганнях 

необхідна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань. 

    2.3.9. ДЮСШ має право проводити навчально-тренувальні збори  для 

підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських,    

міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори  із 

забезпеченням  вихованців харчуванням,  фармакологічними  медико-

відновлювальними  засобами, вітамінами  та білково-глюкозними препаратами, 

спортивною екіпіровкою та інвентарем відповідно до норм, затверджених 

Мінсім'ямолодьспортом, та інших нормативних актів. 

 Тривалість навчально-тренувальних  зборів  становить у групах 

попередньої базової підготовки не більш  як 100 днів, у групах спеціалізованої 

базової підготовки - не більш як 150 днів на рік. 

 Для вихованців,  які  входять  до складу національних збірних команд 

України, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту, та груп  підготовки  до 

вищих досягнень, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні 

збори строком до 24 днів на місяць, але не більш як 250 днів на рік.  

 Спортивно-оздоровчі  табори  організовуються на власній або орендованій 

базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може  

займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих 

таборах та 10 вихованців - у цілодобових. 

2.3.10. КДЮСШ разом з загальноосвітніми закладами може створювати для 

перспективних у спортивному відношенні учнів спеціалізовані класи з 

подовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної 

та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і 

додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства  на  підставі відповідної 

угоди, укладеної між спортивною школою та навчальним закладом. 

     Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку 

навчального року. 

     В угоді зазначаються обов'язки сторін щодо фінансового забезпечення, 

комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттями 

відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення 

медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо. 

     Директор спортивної школи за погодженням з педагогічною радою 

загальноосвітнього навчального закладу та батьками учнів або особами, що їх 

замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку 

строку закінчення навчального року, початку та закінчення півріччя, складення 
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іспитів з урахуванням результатів виконання учнями спеціалізованого класу 

навчальної програми з виду спорту. 

 

3. УПРАВЛІННЯ КДЮСШ 

 
3.1. Загальне управління КДЮСШ здійснюється управлінням освіти 

Ніжинської міської ради в межах повноважень, передбачених законодавством. 

3.2.  Безпосереднє керівництво спортивною школою здійснює директор, який 

призначається і звільняється з посади управлінням освіти Ніжинської міської 

ради Чернігівської області та працює за контрактом. Термін дії контракту не 

повинен первищувати 5-ти років. 

3.3.  Директор КДЮСШ: 

- здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує 

раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов 

для підвищення фахового рівня працівників; 

- забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та 

спортивної  роботи, несе відповідальність перед засновником (власником) за її 

результати; 

- в установленому порядку розробляє та подає до управління освіти  

штатний розпис спортивної школи, який затверджується засновником, 

контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни; 

- забезпечує додержання вимог охорони здоров'я, антидопінгового 

законодавства, праці і господарської  діяльності, санітарно-гігієнічних, 

протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність; 

- представляє спортивну школу на підприємствах, в установах, 

організаціях та органах влади; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами 

спортивної  школи, укладає угоди за погодженням з управлінням освіти; 

- видає у межах своїх повноважень накази і контролює    їх виконання; 

затверджує посадові інструкції працівників; 

- приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших 

фахівців відповідно до законодавства; 

- установлює надбавки  і розглядає питання щодо надання доплат, премій  

і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям  спортивної 

школи за погодженням з управлінням освіти, вживає інших заходів заохочення, 

а також дисциплінарного впливу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на спортивну школу  

завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження 

будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивної 

школи. 

3.4. З метою прийняття колективних рішень працівниками спортивної 

школи створюється тренерська рада, а також інші об’єднання на громадських 

засадах і визначаються їх права та обов’язки. 

3.5.  З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-

тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у 

спортивній школі  утворюється тренерська рада, яку очолює її директор. 

3.6.  Тренерська рада спортивної школи: 
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- вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та 

спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних   

вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці; 

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи; 

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час 

навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи; 

- розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної 

та спортивної роботи; 

- вносить керівництву спортивної школи пропозиції щодо налагодження 

міжнародних спортивних зв'язків; 

- захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, 

методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та 

скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-

тренувальної та спортивної роботи; 

- розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю спортивної школи. 

3.7.  Засідання тренерської ради спортивної школи проводяться у разі 

потреби, але не рідше одного разу на два місяці. 

3.8. Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні 

збори  колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які 

залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники 

батьківського комітету. Загальні збори колективу спортивної школи 

скликаються не рідше одного разу на рік. 

3.9. У період між загальними зборами може діяти рада спортивної школи. 

3.10.  Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного 

розвитку   спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, 

здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва. 

3.11. У спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть 

утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет. 

3.12. Згідно нормативних документів та по узгодженню з управлінням освіти 

Ніжинської міської ради Чернігівської області у КДЮСШ можуть бути введені 

посади керівників та працівників необхідних підрозділів у КДЮСШ. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ КДЮСШ 
 

4.1.  Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу КДЮСШ 

визначені Законами України "Про освіту" та "Про позашкільну освіту", іншими 

державними нормативними документами. 

4.2.  Функціональні обов’язки працівників КДЮСШ розробляються згідно 

чинного законодавства і затверджується директором. 

На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу    

освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня 

"бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр". 

4.3.  Інструктор-методист спортивної школи: 

- здійснює методичне   забезпечення   та   координацію   роботи тренерів-

викладачів спортивної школи з відбору учнів,  організацію  навчально-

тренувальної   роботи,   контроль   за   комплектуванням спортивних груп,  

змістом та  результатами  навчально-тренувальної роботи,    організовує    

роботу    з    підвищення  кваліфікації 
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тренерів-викладачів, проведення  відкритих  навчально-тренувальних занять; 

- веде статистичний облік та аналіз результатів роботи спортивної школи, 

відділення, груп, накопичує передовий досвід тренерів-викладачів, бере участь 

у підготовці статистичного звіту про роботу спортивної школи, а також 

відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи; 

- здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять,  

виконанням навчальних програм з видів спорту, навчальних планів та 

відповідає за складення і додержання розкладу занять. 

4.4.  Старший тренер-викладач КДЮСШ призначається на посаду наказом 

директора школи у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох 

штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери, які працюють як 

сумісники, вважаються одним штатним тренером-викладачем. 

4.5.  Старший тренер-викладач виконує обов'язки, визначені для тренерів-

викладачів, і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів 

спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, 

комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з 

підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу 

спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за 

додержання норм антидопінгового законодавства. 

4.6.  Тренером-викладачем спортивної школи може бути особа, що має високі 

моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-

кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр". 

4.7.  Тренер-викладач здійснює набір в спортивну школу дітей і підлітків, які 

бажають займатися обраним видом спорту і не мають медичних протипоказань 

, проводить з ними навчально-тренувальну та виховну роботу, відбір та 

спортивну орієнтацію найбільш перспективних дітей та підлітків для 

подальшого спортивного удосконалення. 

Забезпечує підвищення фізичної, теоретичної, морально-вольової, технічної 

та спортивної підготовки учнів, зміцнення та охорону їх здоров'я в процесі  

занять, безпеку навчально-виховного процесу. 

Тренер-викладач повинен систематично підвищувати свою кваліфікацію, 

брати участь в методичних конференціях з питань методики навчання та 

тренування. 

4.8.  Питання організації праці колективу КДЮСШ, права та обов’язки 

працівників та учнів регулюється правилами внутрішнього розпорядку. 

 

5. УЧНІ КДЮСШ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 
 

5.1.  До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися  

фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної 

підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не 

мають медичних протипоказань. 

5.2.  Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків 

або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем 

проживання або лікаря загальноосвітнього навчального закладу про відсутність 

медичних протипоказань для занять. 

5.3.  Вихованці спортивної школи мають право на: 
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- здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва 

про закінчення спортивної школи та копії особистої картки спортсмена, форми 

яких затверджуються Мінсім'ямолодьспортом та МОН; 

- добровільний вибір виду спорту; 

- проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів 

спорту під керівництвом тренера-викладача; 

-  безпечні та нешкідливі умови для навчання; 

- користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності 

оздоровчою базою спортивної школи; 

- одержання в установленому порядку спортивного інвентарю 

індивідуального користування; 

- забезпечення в  установленому  порядку  спортивним  одягом та 

спортивним взуттям,  а  також  харчуванням,  проживанням  під  час 

навчально-тренувальних  зборів  і спортивних змагань,  проїздом до 

місця проведення змагань, навчально-тренувальних зборів і нарад; 

- медичне та фармакологічне обслуговування; 

- одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів 

та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи; 

- представлення в органах громадського самоврядування спортивної  

школи; 

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують 

честь і гідність. 

5.4.  Вихованці спортивної школи зобов'язані: 

- поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому 

навчальному закладі; 

- виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих 

спортивних результатів; 

- підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний 

рівень; 

- додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної 

поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни; 

- брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, 

передбачених індивідуальними і календарними планами; 

- додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі  на рік   

диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах попередньої базової 

підготовки; 

- виконувати положення антидопінгового законодавства; 

- берегти державне, громадське і особисте майно; 

- додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця спортивної 

школи. 
 

6. УМОВИ ОПЛАТИ, НОРМАТИВИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

ПРАЦІ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ З ВИДІВ СПОРТУ 
 

6.1. Умови оплати праці тренерів-викладачів спортивної школи визначається 

відповідно діючого законодавства України. 
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6.2. Основними критеріями оцінки праці та умовою для зарахування учнів-

спортсменів на наступний рік навчання, етап підготовки тренера-викладача зі 

спорту для визначення тарифікації є наступні показники: 

- на етапі початкової підготовки: стабільність контингенту учнів, рівень 

фізичного розвитку та фізичної підготовленості, кількість учнів, що зараховані 

в навчально-тренувальні групи за нормативами школи та згідно програми з 

видів спорту. 

- на етапі початкової базової підготовки: виконання учнями, які пройшли 

навчання на етапі початкової підготовки не менше 1 року, нормативних вимог 

зі спеціальної та технічної підготовки, а також рівень показаних ними 

спортивних результатів; 

- на етапі спеціальної базової підготовки: виконання учнями вимог 

програми  з виду спорту, виконання або підтвердження в поточному році 

високих спортивних розрядів. 

 

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КДЮСШ 
 

7.1. Фінансово-господарська діяльність КДЮСШ здійснюється за рахунок 

бюджетних асигнувань та залучених коштів. 

7.2.  Джерелами формування коштів КДЮСШ є: 

- кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі, не нижчому від 

передбаченого нормативним фінансуванням позашкільних навчальних 

закладів; 

- добровільні внески підприємств, установ, організацій та окремих 

громадян, юридичних та фізичних осіб на умовах визначених законодавством; 

-  інші надходження, не заборонені чинним законодавством. 

7.3.  КДЮСШ при здійсненні фінансово-господарської діяльності має право: 

- користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для 

закладів державної системи освіти; 

- отримувати будівлі, споруди, обладнання та транспортні засоби тощо від 

органів державної влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян; 

- розвивати власну матеріальну базу; 

- спрямовувати відповідні кошти на будівництво або благоустрій 

соціально-побутових об’єктів; 

- здійснювати інші дії, за погодженням з управлінням освіти, що не 

суперечать чинному законодавству та Статуту. 

7.4.  Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності КДЮСШ 

здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти Ніжинської 

міської ради. 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу здійснюється 

засновником, відповідними державними органами, а також уповноваженими 

ними особами. 

7.5.  Майно  КДЮСШ складають основні фонди та інші матеріальні цінності, 

що належать йому на правах оперативного управління. 

7.6.  Відповідно до чинного законодавства КДЮСШ користується 

земельними ділянками, на яких розташована, несе відповідальність за 

раціональне використання і відновлення природних ресурсів. 
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7.7.  Збитки, заподіяні КДЮСШ в результаті порушення її майнових прав 

іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до 

чинного законодавства. 

 

 

 

8. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

8.1. Спортивна школа за наявності належної матеріально-технічної бази, 

власних фінансових коштів має право підтримувати  міжнародні   спортивні   

контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у 

міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою 

вивчення міжнародного досвіду роботи. 

8.2. Спортивна школа має право укладати угоди про співробітництво, 

встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною 

культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами,  

підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в 

установленому законодавством порядку. 

8.3. За наявності відповідних умов спортивна школа може здійснювати 

прийом іноземних делегацій. 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КДЮСШ 

 
9.1.  КДЮСШ безпосередньо підпорядкована і підзвітна управлінню освіти 

Ніжинської міської ради Чернігівської області. 

9.2.  Основною формою контролю з діяльністю КДЮСШ є атестація, яка 

проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку відповідно до діючого 

законодавства. 

9.3.  Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-

виховним процесом, установлюється засновником. 

 

10.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

10.1. Ліквідація чи реорганізація КДЮСШ у разі невиконання статутних 

вимог здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

10.2.  При реорганізації чи ліквідації КДЮСШ працівникам, які 

звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та 

інтересів відповідно до законодавства про працю України. 

10.3.  Внесення змін та доповнень до статуту КДЮСШ проводиться 

засновником або уповноваженим ним органом. 

 

 

 



  

12 
 

Додаток 1 

Норми наповнюваності 
груп відділень з олімпійських видів спорту  

комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

  

Види спорту 

Наповнюваність груп (мінімальна кількість вихованців у групі на етапах підготовки) 

початкової 

підготовки 
попередньої базової підготовки 

спеціалізованої базової 

підготовки 

підготовки 

до вищих 

досягнень 

1 

рік 

більше 

1 року 

1 

рік 

2 

роки 

3 

роки 

більше 

3 років 

1 

рік 

2 

роки 

більше 

2 років 

весь 

термін 

бадмінтон 12 10 8 8 8 6 6 4 4 4 

баскетбол 16 14 12 12 12 12 6 6 6 - 

бейсбол 14 12 12 12 10 10 6 6 6 6 

бокс 12 10 8 8 6 6 6 5 5 3 

боротьба вільна 12 10 8 8 6 6 6 6 5 4 

боротьба греко-римська 12 10 8 8 6 6 6 6 5 4 

важка атлетика 10 10 8 8 6 6 5 5 4 4 

велосипедний спорт- 

маунтенбайк 
8 8 7 7 6 5 4 4 3 2 

велосипедний спорт-трек 8 8 7 7 6 5 4 4 3 2 

велосипедний спорт-шосе 8 8 7 7 6 5 4 4 3 2 

велосипедний спорт ВМХ 8 8 7 7 6 5 4 4 3 2 

веслування академічне 9 8 8 8 6 6 5 4 4 3 

веслування на байдарках і 

каное 
8 6 6 6 5 4 4 4 3 3 

веслувальний слалом 8 6 6 6 5 4 4 4 3 3 

вітрильний спорт 8 8 6 6 5 5 4 4 4 2 

водне поло 12 12 10 10 10 10 6 6 6 6 

волейбол 16 16 12 12 12 12 6 6 6 6 

волейбол пляжний 8 8 8 8 6 6 6 4 4 4 

гандбол 16 14 12 10 10 10 8 8 8 6 

гімнастика спортивна 12 10 8 8 6 6 5 4 4 3 

гімнастика художня 12 10 8 8 6 6 5 4 4 3 

дзюдо 12 10 8 8 6 6 6 5 5 4 
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кінний спорт 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 

легка атлетика 12 10 9 8 7 6 6 5 3 2 

плавання 15 13 10 10 8 8 5 4 4 2 

плавання синхронне 12 10 8 8 6 6 5 5 4 3 

софтбол 14 12 12 12 10 10 6 6 6 6 

стрибки у воду 10 8 7 5 4 4 3 3 3 2 

стрибки на батуті 10 9 8 8 6 6 5 4 4 3 

стрільба з лука 10 9 8 7 6 6 5 4 4 3 

стрільба кульова 8 6 6 5 4 4 4 4 3 2 

стрільба стендова 8 8 6 6 5 4 4 4 3 2 

сучасне п’ятиборство 10 8 7 6 5 5 4 3 3 2 

теніс 10 10 10 8 6 6 6 4 4 4 

теніс настільний 12 10 8 8 6 6 6 4 4 4 

триатлон 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 

тхеквондо (ВТФ) 14 12 10 8 8 8 6 5 5 4 

фехтування 10 8 6 6 5 4 4 3 3 2 

футбол 18 16 16 12 12 12 9 9 9 6 

хокей на траві 14 12 10 10 10 10 6 6 6 6 

біатлон 12 10 8 8 6 6 5 4 4 3 

бобслей 10 10 8  8 6 4 4 4 4 

гірськолижний спорт 12 10 10 8 8 6 5 4 4 3 

ковзанярський спорт 10 10 8 8 6 6 5 4 4 3 

лижні гонки 12 10 8 8 6 6 5 4 4 3 

лижне двоборство 10 10 8 8 7 6 5 4 4 3 

стрибки на лижах з трампліна 10 10 8 8 7 6 5 4 4 3 

санний спорт 10 10 8 8 6 6 5 4 4 2 

сноуборд 12 10 8 8 8 6 5 4 4 3 

фігурне катання на ковзанах 12 10 10 8 8 6 5 4 4 3 

фристайл 12 10 8 8 6 6 5 4 4 3 

хокей з шайбою 20 20 18 18 18 18 17 17 17 11 

шорт-трек 10 8 8 8 6 6 5 4 3 2 
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Додаток 2 

Норми 

тижневого режиму навчально-тренувальної роботи 

груп відділень з олімпійських видів спорту 

комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

 

Групи підготовки 

(етапи) 

 

 

Рік 

навчання 

Тижневий режим 

навчально-тренувальної 

роботи на етапах 

підготовки 

(години) 

Підготовка вихованців на етапах: 

Групи початкової підготовки 1 

 

більше 

1 року 

 

6 

 

8 

Групи попередньої базової 

підготовки 

1 

 

2 

 

3 

 

більше 

3 років 

 

12 

 

14 

 

18 

 

 

20 

Групи спеціалізованої базової 

підготовки 

1 

 

2 

 

більше 

2 років 

 

24 

 

26 

 

28 

Групи підготовки до вищих 

досягнень 

весь 

термін 
32 

 

 

 


