
дЕснянсъкА рдйоннА в IиICTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про внесення змiн до По-тtоження про
Управлiння у справах молодi та спорту
!еснянськоТ райоlrноТ в Micтi КиеBi
деря{авноТ адмiнiстрачiТ

Вiдповiдно до Закону УкраТни кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>,
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 26 вересня 20|2 року J\ч 887
<ПРО ЗаТВеРДження l'ипового положення про сl,руктурний пiдроздiл MictleBoT
державноТ адмiнiстрацii> :

1. Внести змiни до Положення про Управлiння у справах молодi та спорту
щеснянськот районноi в MicTi Киевi державнот адмiнiстрацii, затвердженого
розпорядженням /(еснянськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноl' адмiнiстрашiТ
ВiД29 СiЧНя 2015 року JtlЪ 46 uПро затвер/lженt{я IIоложення про Управлiгlня у
справах ciM'T, молодi та спорту !еснянськоТ райоrlноТ в MicTi Кисвi державtlоТ
адмiнiстРацii> (далi Положс:ння), викJlавLUи його в tlовiй редакцiТ, що
додасться.

2. УПРаВлiннtо у справах ;иолодi та спорту tесrrянськоТ районноi в MicTi
КИеВi ДеРЖаВноi адмiнiст,рацii забезпечити проведення державноТ peccTpauiT
змiн до Положення, в установлеIrому порядку.

3. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження ЩеснянськоТ
РаЙонноI в MicTi Кисвi державн(li адмiнiстрачii вiд27 грудIiя 2018 року JrГg 720
<ПРО ВНеСеНIIя змiн до Положення про Управлiння справах молодi та спорту
Щеснянськоi районноТ в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрачiI>.

4. КОНТРОЛr) За виконанням Lцboгo розпорядження покласти
на першогО застуIIнИка головИ !есгlяttсЬкоТ paйolllloT В MicTi Киевi лержавноТ
адмirriстрацiТ l. Алсксссн ко.

;
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1. Управлiння у справах молодi та спорту /{есrrянськоТ районноТ в MicTi

Кисвi державноТ адмiнiс1рацiт (повlrа назва), усмс /{еснянськот рдlА

(скорочена назва), (;tarIi - Уlrравлiння) у,гворIосться гоJlовою ЩесrlянськоТ

рuйо"'оТ в MicT.i Кисвi держаI]IiоТ a,ltMilric,гpartiT, вхоJtитL ло iT складу i в межах

!еснянського райоrrу мiс,га Кисва забезttечус викоtIанtlя IlокJlадеLiих на

Управлiння завдань.

2. Управrliння пiдпорядковане заступнику r,олови f|еснянськот районнот в

MicTi Киевi державноТ адмiнiс,грацiТ, згiдно з розполiлIом обов'язкiв, пiдзвiтне

i пiдкон.rропiп. го.llовi f(еснянськоТ райоrrноТ в MicTi Кисвi державноТ

адмiнiстрацiт та f{епартаменl,у молодi та сIIор,гу l]иконавчого органу

КиiвськоТ мiськоI Ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адм iHicTpauiT).

з. Управлiння у свотй дiяльностi керуеться Конституцiсю Укратни та

.u*onur" УкраТrrи, ак],ами ВерховноТ Рали УкраТни, указами i

розпорядженнями Президlента Укратни, |lостановами i розпорядженнями
kабiнету MiHicTpiB УкраТни, наказами мilriсr,ерс,гв, iнших центр€Lпьних

оргаrriв виконавчот вJIади, рiшеннями Китвськот MicbkoT Ради та

розпорядженнями виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT рали (КиТвськоТ

MicbKoT державI]оТ адмiнiстрачiТ), наказами /]епарr,аменту молодi та спорту

виконавчого оргаFIу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ

адмiнiстрацii), розпорядженtlями голови f{еснянськот районнот в MicTi Кисвi

д"р*u""ЪТ адмiнiстрачiТ, регламентом ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Кисвi

державноi адмiнiс,граuiТ, а також цим Положенням.

4. Управлiннtо пiдзвiтнi i пiдконтрольнi: .Щеснянський районний у мiс,гi

Киевi I-{eHTp фiзичного здоров'я населення <Спорт для Bcix>>, Щентр навчання

плаванню /[естtянського району м. Киева (далi - L{ентри), що переданi до

сфери управлiння f{есIlягlськоТ райоrrrlоТ в Micr-i Кисвi державноТ

адмiнiстрачiТ.

5. Основними завданнями Управлiння с забезпечення реалiЗаШiТ ДеРЖаВНОТ

полiтики у сферi молодi, фiзичнот куль,tури т,а спорту, нацiонально-

патрiотичного вихованtlя, в межах повноважень участь у реалiзацiI державноТ

nonir"*, у сферi оздоровлення та вiдlпочиrrку дi,гей на територiТ

Щеснянського району MicTa Кисва.

6. Управлiння вiдповiдно до визначених IIовноважень виконус TaKi

завдання:
б.1. Органiзовус виконання КонститучiТ i законiв УкраТни, aKTiB

Президента УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, наказiв MiHicTepcTB, iнших

центрЕUIьних органiв виконавчоТ влади з питань, ulо наJIежать до компетенцiТ

Управлiнt{я та здiйснrос KolITpoJIb за Тх реыliзаrtiсю.



з

toJliKiB,

к,гiв llpol,paм екоtlомiчl"|ого та соцlаJlьнOг0

х на забезпеLlеtlltя соt]iа:rьгtого та правового

Т культур та спорту, сllрияtlня соцiальп:,I

i, ЬрrЙ цii оздоровлення, вiдпочинку l

дозвiлля молодi.
6.4.ЗабезПеЧУсконтроЛЬЗаефективгtимВИкорис.ганняМбюДжетних

ня.

ським органiзаuiям, фiзкульту|":,
маllським орl,анiзаttiям у проведе}lI]l

заходи серед

широких верств tIасеJlенI{я, заJlучае , 
о культурою та

сПортоМ'забезпечу€llроПаI.аIlДуЗлооВоI.оiбезrrеЧНоГоспособужитТЯТа
патрiотичного виховання моJlодl,

6.8. Сприяс розвитку олiмпiйського, параолiмпiйського та

дефлiмпiйського руху, 
^rtllo I1япенпi

6.9. Забезпечуе формуванrrя та затI]ердженFlя ка-пендарних планlв

проведеннЯ спортивI]иХ змагань та навчаJtьно-тренуваJrьних зборiв

вiдповiдно до сдиного каJIендарного плану фiзкультурно-оздоровчих 
та

спортивних заходiв.
6.10.здiйснrое в межах свотх повноважень заходiв щодо соцlального

эTcMctlitз-iltBalti/tiB, BeTepaHiB сtlорту,

l,ури ,га сlIор,гу,

I{a виявJIенttя', пiдтримку i p:,:y,:I
денt{я таких заходiв, як олlмпlади,

змагання, конкурси, спартакlади, r,урнiри, виставки, фестивалi творчостi,

конференчiт, форуми, iнrrtих заходiв, спрямованих rlа пiдвишенt,lя культурно-

освiтнього, нацiонально-патрlотичног ) та ЗВГоJllrliого фiзичного рiвня дiтей та

молодi.
6.|2. Органiзовус i проводить молодlжнl заходи

6.1З.РеалiзуслержаВнУполiтикУУсферiозДороВЛенНяТаВlДПочИнку
дiтей та молодi .щеснянського району MicTa Кисва,

6.|4.Надас 
' 
bp.uni,urliйrty, методичну . та iнформачiйну допомогу

громадським об'едtнанням, фондам, пiдприсмi.l"лly:,.,,. установам 'I'a

оргаrliзацiям, /iитячим закJtаДsм озлороI]JlеIltlя,га вi/lпочиt{кУ, громадянам з

питань оздоровJIеllItя r,a вiдгlочинку /u,tеи,
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6.15. Забезпечус оперативtIе уltрав.lliltttя майtlом, закрiпJlеним за

Управлir{ням, здiйснrое КОIIтРОЛl) за викорисl,анням фiнансових та

матерiальних pecypci в.

б.l6. Бере участь у пiдготовцi захоltiв pel,iortaJ1btIoI,o розвитку.
6.|7. Готуе та подас в установленому порядку статистичну звiтнiсть про

стан i розвиток фiзичноТ культури та спорту.
6.18. Затверлжус положення про змагання та проведення районних

змагань i навчально-тренуваJlьних зборiв у межах коtлтiв, видiлених на

розвиток спорту.
6.19. ВживаС заходИ забезгtеченl-tЯ розвитку мсрежi клубiв за MiclleM

проживання !есняltського районного у MicTi Кисвi L{eHTpy фiзич]-lого
здоров'я населення кСпорт для Bcix)) та вживас заходи що/]о Тх КаДРОВОГО

комплектування та змil1нення матерiально-r,ехtliчноТ бази.

6.2о. 11орушус у встановленому порялку клоIrотання про вiдзначення
спортсменiв, трегrерiв i праrliвникiв сфери фiзичrrот культури та спорту

державними нагородами, присво€ння Тм спорт,ивtlих звань, а ТаКОЖ ПРО

призначення стипендiй Президента Украiни олiмl t i йськи м, параолiмпiйСьКИМ
i дефлiмпiйським чемпiонам, видатним спортсменам, дiячам фiзичнОТ
культури та спорту, стипендiй i премiй Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, ГраНТiВ

Президента Украilrи обдарованiй молодi.
6.2|. ЗдiйсrIюс контроJIь за технiчним станом, ефект,ивнiстю i цiльовИМ

викорисТанням сtlортив}lих об'ектiв, що наJlежаl,ь /lo сфери управлitlня,
зокрема створення rrеобхiлних умов l1ля Bi.llbttol,o llоступу до них iнва.гliДiв, За

дотриманням правиJl безпеки пiд час l1рове/tення масових спортивних
заходiв.

6.22. Надас суб'сктам господарюваllllя коllсуJlьтацiйно-ме'годичноТ

допомоги з питаlIь rIiцензування фiзкультурlrо-озлоровчот та сtlор'гивнот

дiяльностi.
6.2З. Розробляс проекти розпоряджень голови ЩеснянськоТ раЙонноТ в

MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ, у визначених законом випадках
проекти нормативtIо-правових aKr-iB з пи,[ань реаJliзацiТ повноважень у сферi

молодiжноi полiтики, фiзичноТ культури i спорту, оздоровлення та

вiдпочинку дiтей, нацiонально-патрiотичного виховання.
6.24. Бере участь у погодженнi проектiв нормативно-правових aKTiB,

розроблених iншими органами виконавчоТ влади.
6.25. Бере участь у розроб.lrеlli гlроект,iв розпоряджень голови

[еснянськоТ райоrrrIоТ в мiс,гi Кисвi /lержавtiоТ адмirriс,грацiТ, проектiв
нормативrIо-правових ак,гiв, гоJlовними розробниками яких е iншi cTpyKTypHi

пiдроздiли.
6.26. Бере участь у lliдготовцi звiт,iв голови /{еснянськоТ районноТ в MicTi

Кисвi державноТ адмiнiстрачiТ для Тх розгJrяду на ceciT КиТвськоТ MicbKoT ради.
6.2'7. Готуе самостiйно або разом з itttшими структурними гIiдроз:riлами

iнформачiйнi та аналiтичнi матерiали для подаllня головi /[есняttськоТ

районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiс,грачiТ.
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6.28. Забезпечус здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидiТ корупчiТ

в Управлiннi.
B.zg. Готуе (бере участЬ у пiдготовчi) проектiв угод, договорlв,

меморандумiв, протоколiв зустрiчей делегацiй i робочих груп у межах свотх

повноважень.
6.30. Розглядас в установлеIrому по тенцiТ

запити i зверне_ння_ y,lттjl,деПУТаТiВ, ЁЪ?звернення громадян, пiдприемств, устано

"nac"ocri, 
здiйснюе прийом громадян та вживае вiдповlдних заходlв для

вирiшення порушених ними питань,

6.31. Забезпечус доступ до публiчнот iнформацiт, розпорядником якот с

Управлiння.
6.З2. Надае адмiнiстративнi послуги,

6.зз. Постiйно iнформус населення про стан здiйснення визначених

законом повноважень.
6.з4. Забезпечус В межах cBoi:x повноважень виконання завдань

мобiлiзацiйноi пiдготовки, цивiльного захисту населення, дотримання вимог

законодавства з охорони працi, пожежнот безпеки,

6.35. Органiзовус робоrу з укомплектування, зберiгання,

використання архiвних документiв до встановлення граничних
облiку та
cTpoKiB Тх

зберiганНя в Управлiннi' 
своТх повновi iю державноI6.з6. Забезпечус у межах своiх повноважень речtлlзац]

полiтики стосовно захисту iнформачiт з обмеженим доступом.

6.з7. Забезпечу€ захист персонаJIьних даних,

6.38.ЗдiйснюсзакУпiвлrотоварiв,робiтiпослУг,необхiДнихДЛя
виконання своiх завдань, у порядку, встановленому законодавством в межах

бюджетних асигнувань та виконус в установленому порядку функчiТ

замовника будiвництва, реконструкчii, ремонтних робiт вiдповiдно до

розпорядженъ ЩеснянськоТ районrЬi " 
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачiТ,

' B.ig. Бере участь у вирiшеннi вiдповiдно до законодавства колективних

трудових спорiв (конфлiктiв),

6.40.ЗдiйснюсiншiпереДбаченiЗакоНоМПоВноВаження.

7. Управлiння Для здiйснення повноважень та виконання завдань, що

визначенi, мас право:
7.1. одержувати у встановленому законодавством порядку вlд lнших

структурниХ пiдроздiлiВ ЩеснянськЬТ районноТ в MicTi Кисвi державноТ

адмiriсiрацiт, opiaHiB мiсцевого самоврядування, пiдприсмств, установ та

органiзацiй незалежно вiд форм "nu.roiri 
та Тх посадових осiб iнформачiю,

дъпуraпr" i матерiали, необхiднi для виконання покладених на нього

завдань.
7 .2. Залучати до виконанI{я окремих робiт, участi у вивченнl окремих

питань спецiалiстiв, фахiвчiв iнших структурних пiдроздiлiв !,еснянськоТ
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районнот в MicTi Кисвi державноТ адмirriсr,раuiТ, гliдприсмств, ус'анов 1,а

органiзацiй (за погодженням з Тх керiвrrиками), представникiв громадських

об'.дпu"ь (за згодою),
7.3. вrrосити в установленому порядку.пропозицii щодо удосконалення

роботи д.."rr."*оi рuио"нот в ,i.ri'кисвi д,р*uuпот адмiнiстрацii у сферi

молодi, фiзичнот культури та спор,t,у, нацiонально-патрiотичного виховання,

7.4. КористуватисL В установЛеному порядку iнформаuiйними базами

органiв виконавчот вла/lи, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами

спецiальногозв,язку.гаlI{LtIИМИтехнiчttимизасобами.
7.5.СкликаТиВУсТаноВJlеноМУПоряДкУllараДи,'про.'-ч1:]"сеМlНариТа

конференцiI з питаtIь, що LIалежать до комllс,геtlцiТ Утrравлiння, запрошувати

на них представникiв .rpy*rypn"* ]цроrлiлiв ЩесrrянськоТ районноТ в MicTi

КисвiДержаВноТалмiнiс.грашiТ'гtiдприсмсr.в,усТаноВтаорганiзаrliй,
представникiв громадських об'сднань, 

ло",iuqrtя.,.
7.6.Брати участь у нарадах, конференцiя.х, ceMiHapa11_.""'n*IYi-:_i

також у роботi консультативI{их, дорадчих та iнших допомiжних органlв длЯ

здiйснення покладених на Управлiння завдань,

8. Управлiння у встановленому законода"":оY,:"jз,-, та у межах

повноважень взаемодiе з lншими структурними пiдро дiлами, апаратом

щеснянськот райоrrнот в мiс,гi Киевi держаRtlот адмiн страuiт, органами

мiсцевогосаМоВряllУВаННя,територiалЬtlИМИорГаtlаМимiнiстерств'iнrших
центраJlьних оргаttiв викоttавчоТ вJIали!' а також rri/trlрисм тRами_, ус]1:::?1:

ТаорГанiзацiямиЗМеТоIосТВоренНяУМоl].ДЛяllроВаДжепп'1:-.п]^:::::j:
узгодженот лiяльностi шодо cipokiB перiодичttостi одержання l перелачl

iнформачiт, необхiднот для належного виконання покладених на нього

завдань та здrйснення запланованих заходiв,

9'УправлiнняоЧоЛIосНаЧы]ЬнИк,якийtIриЗначасТЬсяНаПосаДуi
звiльняеТься З посадИ головоlО ,Д,еснянсЬкоТ районноТ в MicTi Кисвi державноТ

адмiнiстрацiТ, ,.iдrrо iз законодавством про державну службу за погодженняМ

з !,епартаментом молодi та спорту виконаu.,о,о bp,uny КиТвськоТ MicbKoT

Ради (ItиiвськоТ MicbKoT державноТ ад iнiстрашiТ),

l0.НачаЛЬникУltравлitlнязДiЙснrосВИЗНаЧеliiЗакономУкраТни<Гlро
ДержаВнУслУжбУ>IIоВНоВажеIIНякерiвникаДержаВllоТслУжбивУправлiннi.

11.НачаЛЬнИкУправлiгlняМожеМаl.ИЗасl.УtlНИка,якийнИМ
признача€ться на посаду та звiльнясться з Ilосади, вiлповiдно до

законодавства про державну службу,

l2.ПосадовiобоВ,яЗкиНачаЛЬнИкаУправлiнняВиЗНачаЮТЬсяПосаДоВою
iнструкцiею, затвердженою в установленому поря/lку,
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lЗ. Накази начальника Управлiнгlя, .l,to супереча,,}_. Топ,титуuiТ 
та

законаМ УкраТни, актам llрезилеtr,га УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,

MiHicTepcTB, iншIих ItентраJlьних оргаttill lrикоllавчоТ вJlади, можуть бути

cкacoBaнi головоЮ f{еснянсЬкоТ 
' 
райоttttоТ. в мiс,гi Кисвi державноI

адмiнiсrраuiТ, "iono"io""цa 
MiHicTepcTBoM, iншим центральним органом

виконавчоi влади.

14.ГраничНУчисельнiсть,фондоПЛаТипраuiпрацiвникiвУпра:.i::::.:
межах вiдгtовiдних бюджетних призначень визначас t,олова !,еснянськоt

рuйо""оТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачiI,

15. Штатний розпис та кошторис Управлirtня затверджу: _::i:.::
.щеснянськот райоriнот в MicTi Кисвi /lepжaBlloT алмirriстраuiт за пропозицlями

нач€ш ьника У правll itl t-tя,

16. Управлiння € головним розпорядником бюлжетних коштiв по

вiдношенню До !,еснянського районного у мiс,гi Кисвi I_{eHTpy фiзичного

здоров'я населення <Спорт' для Bcix>>, L{eHTpy навчання плаванню

.Д,еснянського району м, Киева,

17. Управлiння с Iоридичною особоrо тrублiчного права, мас самостiйний

баланс, ресстрашiйнi рахунки в органах Казначейства, печатку iз

зображенням .ц,ержавного герба украiни та свотми найменув."l_,Ylл,],т.i

печатки i штампи iз свотм найменуванням, власнi бланки та символlку

встановленого зразка,
МiсцезнахолжеII1-1яЮриДиЧноТособи:02225'м.КиТв,ПросП.Володимира

Маяковського, булиrlок 29,

Начальник Управлiння

у справах молодi та спорту огАнЕся1-1



порlвнялънА тАБлиця

ЩоПроскТУрозПоряДження.Ц.еснянськоIрайонноiВмiстiКисвiдержавноТ
адмiнiстрацiт кпро внесення .ri" до Полоrкення про Управлiння у справах

молодi та спортУ .Ц,еснянсь*о, рuИонноТ в MicTi Кисвi дЪр*u""оТ адмiнiстрачii>,

Змiст вiдповiдного положення
порядженнязмiст положення чинного

i послуг, необхiдних для виконання

своТх завлаНЬ, У ПОРЯДКУ,

встановленому законодавством в

межах бюджетних асигнувань та

виконус в установленому порядку

qункчii зам.овника будiвництва,

рекоtlструкцll, ремоIIтних робiт
вiдповiдно до розпоряджеНЬ

,ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Кисвi

робiт i послуг, необхiдних для

виконання своТх завдань, у порядкУ,

встановленому законодавством та

виступас замовником ремонтних

робiт, послуг в межах бюджетних

асигнувань вiдповiдно до

розпоряджень голови .Д,еснянськоi

районноi в MicTi Кисвi державноТ

адмiнiстрацii.

Начальник Управлiння

у справах молодi та спорту


