
 

                                                                                         

 

 

 

  
 

КОНОТОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 03.03.2020  року 

 

 

Про затвердження Положення про 

відділ міської ради у справах молоді  

та спорту 

 

 

Відповідно до ст. 25 та частини 4 статті 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні», Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання»,  Постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 жовтня 2011 р. №1049 «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка» зі змінами, Наказу Міністерства молоді та спорту 

України від 09.02.2018 м №617 «Про затвердження Положення про порядок 

організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-

тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників», 

Наказу Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про 

затвердження Порядку  реалізації програм, проектів та проведення заходів 

державної політики у молодіжний сфері» зі змінами від 24.05.2018 №2316 «Про 

затвердження змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 

березня 2016 року №808», розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 20.06.2019 №351-ОД « Про внесення змін до розпорядження 

голови Сумської обласної державної адміністрації  від 23.04.2013 №157-ОД 

«Про затвердження Положення про управління у справах молоді та спорту 

Сумської обласної державної адміністрації», 

 

 міська рада в и р і ш и л а : 

 



1.Затвердити Положення про відділ міської ради у справах молоді та 

спорту (додається). 

2.Положення про відділ міської ради у справах молоді та спорту, 

затверджене рішенням міської ради від 23.02.2017 (7 скликання, 23 сесія) 

визнати таким, що втратило чинність. 

 

 

 

Міський голова                                                              Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради  

7 скликання (39 сесія) 

від 03.03.2020 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ міської ради у справах  молоді та спорту 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Відділ міської ради у справах молоді та спорту (далі відділ) є виконавчим 

органом міської ради, нею утворюється, їй підзвітний; підпорядкований 

міському голові та виконавчому комітету міської ради. 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України, постановами та іншими актами Верховної Ради України, Указами і 

розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, 

рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної 

державної адміністрації та міського голови, іншими нормативно-правовими 

актами та даним Положенням. 

 

2. ФУНКЦІЇ  ТА  ЗАВДАННЯ 

 

2.1. Основними завданнями відділу є: 

- реалізація державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної 

культури, і спорту, національно-патріотичного виховання, та в межах 

повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської 

діяльності. 

- розробка та внесення в установленому порядку пропозицій, проектів 

програм розвитку  у молодіжній сфері, сфері фізичної культури, і спорту, 

національно-патріотичного виховання, у сфері волонтерської діяльності 

пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення; 

-  організовує, проводить, контролює міський конкурс з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації 

яких надаватиметься фінансова підтримка; 

- пропаганда здорового способу життя; 

- виконання програм і здійснення заходів,  у молодіжній сфері, сфері 

фізичної культури, і спорту, національно-патріотичного виховання, у сфері 

волонтерської діяльності, соціального і правового захисту молоді; 

- здійснення контролю у сфері фізичної культури та спорту за виконанням 

комплексних і цільових програм, розвитку аматорського і професійного спорту; 

- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від 

форм власності, громадських організацій у вирішенні питань розвитку у 

молодіжній сфері, сфері фізичної культури, і спорту, національно-

патріотичного виховання, у сфері волонтерської діяльності, підтримки молоді; 



- організація проведення конкурсів, спортивних змагань і навчально-

тренувальних зборів, пропаганда фізичної культури і спорту,  

- формування громадської думки щодо державної політики з питань  у 

молодіжній сфері, сфері фізичної культури, і спорту, національно-

патріотичного виховання, у сфері волонтерської діяльності,; 

- в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на 

організацію та відпочинку підростаючого покоління, організацію роботи 

наметових таборів направлення дітей до них на відпочинок, виконання 

відповідних програм. 

 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

- виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток 

фізичної культури та спорту, молодіжної сфери, національно-патріотичного 

виховання; 

- проведення в місті заходів, спрямованих на популяризацію та 

утвердження здорового способу життя, гуманістичних цінностей, національної 

свідомості та патріотичних почуттів молоді, організацію її змістовного 

дозвілля,     проведення      інформаційно-просвітницької    роботи   з  протидії 

поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань; 

- організацію і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед 

широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і 

спортом; 

- організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на фізичний, 

інтелектуальний та духовний розвиток молоді, підтримку обдарованої молоді; 

- організовує та проводить конкурси, турніри, виставки, фестивалі 

творчості, конференції, інші заходи, спрямовані на розвиток творчого 

потенціалу дітей, молоді; 

- організовує виховання поваги до Конституції України, законів України, 

державної символіки - Герба,  Прапора,  Гімну України; 

- формує у дітей та молоді високу патріотичну свідомість, національну 

гідність, готовність до виконання громадянського і конституційного обов'язку 

щодо захисту національних інтересів України;  

- сприяє утвердженню в свідомості і почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого 

України; 

- організовує та проводить спортивні змагання і навчально-тренувальні 

збори;   

- контролює навчально-тренувальний процес збірних команд міста різного 

віку;    

- розробляє та реалізує міські програми, спрямовані на формування 

національної свідомості та патріотичне виховання молоді;  

- організовує туристичні походи, тури вихідного дня, інші форми 

молодіжного та дитячого туризму; 

- організовує роботу міського наметового табору, направлення дітей на 

відпочинок в обласні наметові табори; 



- організовує тематичні зміни різного спрямування у пересувних таборах, 

таборах наметового типу та байдаркових сплавах; 

- надає методичне супроводження та організацію історичних, пошукових 

та краєзнавчих заходів, військово-тактичних походів, військово-історичних 

походів, походів по місцям бойової слави; 

- надає методичне супроводження та організації військово-прикладних 

змагань та військово-прикладних конкурсів; 

- розробляє та реалізує міські програми, спрямовані на формування 

правової культури та профілактика протиправної поведінки молоді; 

- створює умови для організації діяльності міського молодіжного активу та 

координує його роботу; 

- здійснює впровадження інноваційних та альтернативних форм роботи з 

дітьми та молоддю; 

- здійснює розробку та опрацювання нових соціальних технологій для 

подальшого використання у роботі; 

- здійснює поширення міжнародного досвіду роботи, здійснення 

міжнародного співробітництва; 

- сприяє розвитку у молодого покоління патріотичної свідомості і 

відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне 

благо, збереження та шанування національної пам’яті; 

- сприяє залученню дітей та молоді до активної участі у національно-

культурному житті українського народу, розвитку звичаїв та традицій; 

- формує зацікавленості молоді щодо служби у Збройних силах України, 

готовності до захисту України та виконання громадянського і конституційного 

обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України; 

- сприяє впровадженню системи заходів щодо підвищення культурно-

освітнього рівня молодих громадян, їх духовному самовдосконаленню та 

змістовному дозвіллю; 

- сприяє підвищенню національної свідомості молоді, що сприятиме 

відродженню духовного потенціалу українського народу; 

- сприяє створенню ефективної виховної системи національно-

патріотичного виховання молоді; 

- сприяє консолідації зусиль суспільних інституцій у справі виховання 

підростаючого покоління. 

- надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, громадянам в межах 

своєї компетенції практичну та методичну допомогу, консультації з питань 

молодіжної політики, політики у сфері фізичної культури та спорту; 

- розробляє та реалізує міські програми, спрямовані на забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів молоді, у молодіжній сфері, сфері фізичної 

культури, і спорту, національно-патріотичного виховання, у сфері 

волонтерської діяльності, підтримки молоді; 

- відділ комплектує склад збірних команд містка, організовує підготовку та  

участь збірних команд міста у змагання обласного та регіонального рівнів; 

- готує в межах своєї компетенції інформаційно-аналітичні, статистичні 

матеріали з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, сфері 



фізичної культури, і спорту, національно-патріотичного виховання, у сфері 

волонтерської діяльності, підтримки молоді; 

     - проводить у місті профілактичні заходи з питань пропаганди та 

формування здорового способу життя дітей та молоді, інформаційно-

просвітницької роботи з протидії поширенню у дитячому та молодіжному 

середовищі соціально небезпечних хвороб; 

- сприяє розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивно-

масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку 

населення; 

- організовує і проводить заходи у напрямку військово-патріотичного 

виховання дітей і молоді; 

- проводить навчально-тренувальні збори спортсменів, які беруть участь у 

спортивних змаганнях різних рівнів; 

- формує і затверджує календарні плани проведення спортивних змагань та 

навчально-тренувальних зборів; 

- організовує і проводить заходи, передбачені календарними планами 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на 

розвиток фізичної культури і спорту; 

- сприяє запровадженню в практику інноваційних систем фізичного 

виховання та підготовки спортсменів; 

- залучає в установленому порядку дитячі, молодіжні, жіночі та інші 

громадські організації до реалізації соціальних програм і проектів щодо дітей та 

молоді,  сприяє їх діяльності; 

- залучає до розв’язання актуальных проблем фізкультурно-спортивного 

руху громадські організації та федерації з окремих видів спорту; 

-  сприяє зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької та 

профорієнтаційної діяльності серед учнівської та студентської молоді; 

- сприяє відпочинку учнівської та студентської молоді в літній період; 

- направляє в установленому чинним законодавством порядку дітей на 

відпочинок до таборів; 

- комплектує та здійснює підготовку збірних команд міста з видів спорту, 

забезпечує їх участь в обласних та державних змаганнях; 

- в установленому порядку подає клопотання про присвоєння почесних 

спортивних звань, нагороджує переможців змагань, працівників і активістів 

фізичної культури та спорту, молодіжного руху; 

- сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні, розвитку 

олімпійського руху; 

- координує діяльність міського центру фізичного здоров’я населення     

«Спорт для всіх»; 

- координує діяльність міських закладів що спрямовують свою діяльність на 

молодіжну галузь та міських закладів відпочинку; 

- забезпечує висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації; 

- виконує інші функції згідно покладених завдань відповідно до чинного 

законодавства України; 

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, 

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ; 



- організацію проведення інформаційно-просвітницьких, культурно- 

освітніх, методичних та науково-практичних семінарів, семінарів-тренінгів, 

таборів, змагань, акцій, засідань за круглим столом, конференцій, форумів, 

конкурсів, інших заходів; 

- реалізацію в межах повноважень державної політики стосовно 

державної таємниці; 

- ефективне, результативне та цільове використання бюджетних коштів; 

- надання адміністративних послуг у випадках та в порядку, визначених 

чинним законодавством; 

-  надає в установленому порядку державну підтримку інститутам 

громадянського суспільства на виконання програм і заходів стосовно дітей та 

молоді у випадках, визначених чинним законодавством; 

- створює умови для змістовного дозвілля дітей і молоді, 

інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, 

формування гуманістичних цінностей та патріотичних почуттів у молодих 

громадян; 

- вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері фізичної 

культури і спорту, молодіжної політики, національно- патріотичного 

виховання, проводить з цією метою інформаційно-просвітницькі, культурно-

освітні, методичні та науково-практичні семінари, семінари-тренінги, табори, 

змагання, акції, засідання за круглим столом, конференції, форуми, конкурси, 

інші заходи; 

- сприяє захисту в межах компетенції прав і свобод дітей і молоді, їх 

соціальному становленню та розвитку шляхом виконання відповідних програм; 

- сприяє діяльності інститутів громадянського суспільства у проведенні 

ними роботи з питань дітей і молоді та виконанню розроблених ними програм 

(проектів); 

- сприяє в установленому порядку працевлаштуванню різних категорій 

молоді; 

-  сприяє зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької та 

профорієнтаційної діяльності серед учнівської та студентської молоді; 

- сприяє створенню та розвитку мережі молодіжної інфраструктури, 

особливо молодіжних центрів різного спрямування та форми організації; 

- сприяє здійсненню в межах своєї компетенції заходів, спрямованих на 

змістовне дозвілля, відпочинок, оздоровлення дітей і молоді; 

- забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на 

розвиток фізичної культури та спорту, молодіжної сфери, національно-

патріотичного виховання; 

 
3. ВІДДІЛ  МАЄ  ПРАВО: 

- контролювати стан реалізації державної політики у молодіжній сфері, 

сфері фізичної культури, і спорту, національно-патріотичного виховання, та в 

межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері 

волонтерської діяльності на підприємствах, установах, організацій міста усіх 

форм власності; 



- аналізувати роботу підприємств, установ і організацій незалежно від 

форм власності з питань, що належать до його компетенції; 

- залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради, підприємств, 

установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) до розробки 

актуальних питань розвитку у молодіжній сфері, сфері фізичної культури, і 

спорту, національно-патріотичного виховання, та в межах повноважень, 

передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності;  

- отримувати в установленому порядку від підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності інформацію, документи, а від органів 

державної статистики – безкоштовні статистичні дані, необхідні для виконання 

покладених на відділ завдань; 

- звертатися до відповідних державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств та організацій незалежно від форм власності в 

разі порушення прав та інтересів молоді, а також з питань працевлаштування, 

надання іншої допомоги; 

- застосовувати в межах своєї компетенції дисциплінарні стягнення до 

спортсменів, тренерів, суддів з видів спорту та інших фізкультурних 

працівників за дії, що завдають шкоди розвитку фізичної культури та спорту; 

- в установленому порядку подавати клопотання про присвоєння почесних 

спортивних звань, нагороджувати переможців змагань, працівників і активістів 

фізичної культури і спорту, що належать до сфери його управління; 

- перевіряти стан виховної роботи та фізкультурно-спортивної роботи з 

дітьми та підлітками в закладах освіти, позашкільних закладах; 

- організовувати та здійснювати контроль за технічним станом та 

ефективним використанням спортивних споруд, дотримання норм і правил 

техніки безпеки користування ними; 

- у межах своєї компетенції здійснювати контроль за рівнем кваліфікації 

тренерів, викладачів  фізичної культури навчальних закладів; 

- скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з 

питань, що належать до компетенції відділу; 

- забезпечувати представництво молоді міста у форумах, з’їздах, 

конференціях регіонального і державного рівнів, на яких визначаються шляхи 

реалізації політики з питань молоді та спорту; 

- укладати в установленому порядку угоди про співробітництво та 

встановлювати прямі зв’язки з молоддю, дітьми, громадськими організаціями, 

спортивними федераціями; 

- вносити до виконавчого комітету пропозиції з питань організації роботи у 

молодіжній сфері, сфері фізичної культури, і спорту, національно-

патріотичного виховання, та в межах повноважень, передбачених законом, 

державної політики у сфері волонтерської діяльності; 

- утворювати координаційні ради, експертні та робочі групи для науково-

організаційного супроводу виконання програм і проектів, залучати спеціалістів 

до їх роботи у молодіжній сфері, сфері фізичної культури, і спорту, 

національно-патріотичного виховання, та в межах повноважень, передбачених 

законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності. 



4. Відділ міської ради у справах молоді та спорту очолює начальник, який 

призначається на посаду і звільняється з посади згідно з чинним 

законодавством. 

5. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе 

відповідальність за виконання покладених на нього завдань. 

6. До складу відділу структурно входить сектор з фізичної культури та 

спорту. 

7. На посаду працівників відділу призначаються, як правило, спеціалісти, 

які мають вищу освіту та досвід роботи у молодіжній сфері, сфері фізичної 

культури, і спорту, національно-патріотичного виховання, та в межах 

повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської 

діяльності  

8. При виконанні покладених на відділ повноважень відділ взаємодіє з 

відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, 

громадськими організаціями. 

9. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. 

 

 

Міський голова                                                              Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка до рішення міської ради «Про затвердження 

Положення про відділ міської ради у справах молоді та спорту» 

 

У положення вносяться зміни в зв’язку з передачею функцій з організації 

оздоровлення дітей та підлітків з виконавчого комітету Конотопської міської 

ради, відділу у справах молоді та спорту до Управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради. Що відбувається в зв’язку з передачею 

даних функцій до підрозділів соціального захисту по всій країні та області.  

 

 

 

Начальник відділу міської ради  

у справах молоді та спорту                           Ольга КАЧУРА 

 

 


