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ВИТЯГ
з Положення про Тернопільське обласне відділення(філію) Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (затвердженого
наказом Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України
від 26.07.2013 №228)
Тернопільське обласне відділення(філія) (далі - Відділення) Комітету з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі - Комітет)
є бюджетною установою і здійснює управлінські та організаційно-методичні
функції з фізичного виховання та спорту в навчальних закладах Тернопільської
області.
Відділення є представником Комітету у Тернопільській області.
Відділення бере участь в організації фізичного виховання та розвитку спорту
в державних і комунальних навчальних закладах системи освіти в Тернопільській
області, а саме:
- у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю;
- у спортивних клубах та центрах студентського спорту вищих навчальних
закладів;
- у професійно-технічних навчальних закладах;
- у загальноосвітніх навчальних закладах;
- у дитячо-юнацьких спортивних школах та інших позашкільних навчальних
закладах фізкультурно-спортивної спрямованості.
Відділення у межах своїх повноважень взаємодіє з місцевими органами
виконавчої влади у сфері освіти і науки, фізичної культури та спорту.
Завданнями Відділення є:
- участь у реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту в
навчальних закладах всіх типів та рівнів акредитації;
- координація роботи з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчої і
спортивної роботи в навчальних закладах, участь у методичному забезпеченні цієї
роботи;
- організація навчально-тренувального процесу і проведення спортивних

заходів, пов'язаних з підготовкою спортивного резерву;
- участь в організації і проведенні Всеукраїнських, територіальних універсіад,
гімназіад, спартакіад, Всеукраїнських спортивних ігор школярів, змагань серед
учнівської та студентської молоді в навчальних закладах;
- сприяння розвитку олімпійського руху в Україні, співпраця з місцевими
громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, радами,
фондами, комісіями та координація їх діяльності згідно із законодавством;
- вжиття заходів щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів
спортивного профілю державної і комунальної власності;
- інформування Комітету та місцевих органів прокуратури про факти
скорочення мережі цих навчальних закладів.
Відділення відповідно до покладених на нього завдань:
- бере участь у координації роботи з фізичної культури і спорту, вивченні
стану й узагальненні практичної діяльності з фізичного виховання та спорту серед
дітей і молоді, здійснює заходи щодо її вдосконалення;
- забезпечує розвиток позашкільної фізкультурно-оздоровчої роботи в
навчальних закладах;
- надає організаційну та методичну допомогу навчальним закладам та
позашкільним установам у проведенні навчально-виховної, фізкультурнооздоровчої роботи та розвитку масового спорту серед дітей і молоді;
- бере участь в організації матеріально-побутових умов спортсменам, які
навчаються, сприяє успішному навчанню та підвищенню їх спортивної
майстерності;
- уносить пропозиції Комітету щодо створення штатної спортивної команди
резервного спорту з олімпійських видів спорту,
- розробляє та затверджує положення про змагання, що входять до компетенції
відділення, та забезпечує їх проведення;
- аналізує стан фізичної культури, спортивної і фізкультурно-оздоровчої
роботи в навчальних закладах, результати проведення спортивних змагань;
- бере участь у розробці державних стандартів освіти в частині фізичного
виховання, створенні підручників та навчально-методичної літератури з фізичного
виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
- бере участь у роботі відповідних фахових рад та науково-методичних комісій
з фізичного виховання та спорту;
- бере участь у роботі атестаційних комісій щодо атестації тренерськовикладацького складу, педагогічних та науково-педагогічних працівників з
фізичного виховання навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і
науки;
- вносить до Комітету та органів місцевого самоврядування у встановленому
порядку пропозиції і клопотання про нагородження державними нагородами та
відомчими заохочувальними відзнаками науково-педагогічних, педагогічних та
інших працівників, а також тренерів і спортсменів;
- вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід з фізичного
виховання і спорту, забезпечує розробку та видання методичних рекомендацій,
розповсюджує інформаційні матеріали, бюлетені тощо;
- організовує науково-практичні, методичні конференції, семінари з питань

фізичного виховання, спорту та оздоровлення дітей і молоді;
- здійснює моніторинг використання та технічного стану навчальноспортивних баз навчальних закладів;
Відділення має право:
- одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію та документи,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- залучати фахівців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх
керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його
компетенції/
Відділення під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.
Майно, яке знаходиться у користуванні Відділення є державною власністю.
Відділення має самостійний баланс та реєстраційні рахунки в установах
Державної казначейської служби, а також печатку із своїм найменуванням.
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