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Про зumверdнсення ПолоJIсення
про секmор молоdi mu спорmу
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Вiдповiдно до статей 5, б Закону УкраiЪи uПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацiЬ>, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 26 вересня 2012 року
Ns887 <Про затвердження Тицового положення про структурний пiдроздiл
мiсцевоi державноi адмiнiстрацiЬ> :

1. Затвердити Положення про сектор молодi та спорту $ам'янка-Бузькоi
районноi державноi адмiнiстрацii, що додаетъся.

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розrrорядження голови
райдержадмiнiстрацii вiд 08 лрIстопада 20IЗ року Nч 4lЗ <Про затвердженнrI
положення rrро сектор молодi та спорту Кам'янка-Бузькоi районноТ державноi
адмiнiстрацii>.

3. Контроль
райдержадмiнi iдlrовiдно до функцiональних обов'язкiв.

Голова B.I. Кирилич

щyKPAIHA

виконанням розпорядження покласти на заступника голови



вiдЛ!/-tg/Lл,г, jЕ/оl-о х flr
положЕннr[

про сектор молодi та спорту КамОянка-БузькоТ

1. Сектор молодi та спорry Кам'янка-Бузъкоi районноi державноТ
адмiнiстрацiТ Львiвськоi областi (даri - сектор) утворюеться головою районноi
4еРЖаВноi адп,riнiстрацii, входить до 11 складу i в межах району забезпечуе
Ёиконання покладених на цей пiдроздiл завдань.

2. Сектор пiдпорядкований головi районноТ державноТ адмiнiстрацii,
ОПеРаТиВНо керiвнику апарату районноi державноi адмiнiстрацii, а також
пiдзвiтний i пiдконтрольний управлiнню фiзичноi культури та спорту Львiвсъкоi
обласноi державноi адмiнiстрацii i департаменту внутрiшньоi та iнформацiйноi
полiтики Лъвiвськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii. 

;"g.

З. СеКтор У своiй дiялъностi керуеться Конституцiею та законами УкраtЪи,
аКТаМИ ПРезидента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, нак€вами MiHicTepcTBa
молодi та спорту Украiъи, розпорядженнями голiв обласноi та районноi державних
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адмlнlстРацtй, наказамИ керlвника апаратУ районноi державноi адмiнiстрацii,
наказами начаJIьника управлiння фiзичноТ культури та спорту i директора
ДеПаРТаМеНТУ ВНУтРiшньоi та iнформацiЙноi полiтики обласноi державноi
адмiнiстрацii, рiшеннrlми районноi ради, а також положенням про сектор.

4. Основними завданнrIми сектору е:

4.I. Забезпечення реалiзацii на територii району державноi молодiжЬоТ
полiтики та полiтики у сферi фiзичноi культури та спорту., 4.2. Виконання програм i здiйснення заходiв, спрямованих на забезпечення
соцiального та правового захисту дiтей та молодi, розвитку фiзичноi культури та
спорту, сприяння соцiальному становленню та розвитку дiтей та молодi. Е

4.З. Сприяння розвитку видiв спорту, визнаних в YKpaiHi.

4.4. Сприяння молодiжним i дитячим громадським органiзацiям,
федерацiям з видiв спорту та iншим |ромадським органiзацiям у проведеннi ними
роботи з гIитань дiтей i молодi, фiзичноi культури та сгIорту.,

4.5. Органiзацiя i проведення фiзкультурно-спортивних заходiв серед
широких верстВ населення, з€tJIуIеннrI ik до занятъ фiзичною культурою та
спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

5. Сектор вiдповiдно до покладених на нъого завдань:

5.1. Гоryе процозицiт до проектiв районних програм i планiв полiпшення
становища дiтей та молодi, охорони дитинства, ,вiдпочинку та дозвiлля дiтей i
молодi, розвитку фiзичнот культури та спорту, забезпечуе ik виконання.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови районноi
державноi адмiнiстрацiТ

район ноТ державноi адмiнiстрацii ЛьвiвсьlсоТ областi
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5.2. Розробляс i подае на розгляд районноТ державноi адмiнiстрацii
пропозицiТ до проектiв фiнансування та матерiально-технiчного забезпеченнrI
виконання програм i здiйсненнrl заходiв, спрямованих на полiпшення становища
дiтей та молодi, розвиток фiзичноi культури та спорту.

5.3. Готуе та
статистичну звiтнiстъ

5.4. Залl^rае громадськi органiзацii ф iзкультурно-оздоровчоi
спрямованостi, молодiжнi, дитячi та iншi громадськi органiзацiТ, благодiйнi
органiзацii до виконання соцiальних програм i здiйснення вiдповiдних заходiв,
проведення змагань.

5.5. Сприяе працевлаштуванню та зайнятостi молодi, розвитку молодiжноi

1цлприемницькоi дiяльностi.
, 5.6. Сприяе дiяльностi дитячих i молодiжних клубiв та об'еднань за
iнтересами, у тому числi за мiсцем проживання, збереженню ik мережi та
змiцненню матерizlJlьно-технiчноi бази.

5.7. Удосконаlrюе в межах cBoik повноважень систему пошуку i вiдбору
т€uIановитих та обдарованих дiтей i молодi, сприяе пiдтримцi Тх розвитку.
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5.8. Органiзовуе та проводить сшартакiади, конкурси, турнiри, виставки,
фестивалi творчостi, конференцii, форуми, фiзкультурно-спортивнi заходи,

5.9. Забезпечуе у межах своiх повноважень органiзацiю i сприяе активiзацii
фiзкультурно-оздоровчоi роботи у навчаJIъно-виховнiй, виробничiй та соцiально-
побутовiй сферi, розвитку самодiяльного масового спорту, сцорту iнвалiдiв i
BeTepaHiB.

5.10. Вживае в межах cBoik повноважень заходiв, спрямованих _ на
утвердження здорового способу життя, протидiТ rтоширенню соцiально
небезпечних хвороб у дитячому i молодiжному середовищi.

5.11. Проводить iнформацiйно-роз'яснювальну, пропагандистсъку,
консультацiЙну роботу, <гарячi лiнiТ>, семiнари та тренiнги з питань, що н€tлежать
до його компетенцii.

5.|2. Здiйснюе контроль за дотриманшIм законодавства з питань, що
ЕаJIежать до його компетенцii.

5.13. Вивчае, узаг€Lльнюс та поширюе передовий досвiд роботи з питань, що
належать до його компетенцii.

5.|4. Порушуе в установленому порядку клопотання про вiдзначення
спортсменiв, TpeHepiB, працiвникiв сфери фiзичноi кулътури та спорту районними,
обласними та державними нагородами, присвосння iм спортивних звань, а також
про призначення стипендiй i премiй Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, грантiв
Президента УкраiЪи обдарованiй молодi.



5.15. Комплектуе скJIад збiрних команд району
забезпечуе органiзацiю пiдготовки та )..racTi спортсменiв
рiвня.

5.16. Здiйснюе контроль за дiяльнiстю дитячо-юнацьких спортивних шкiл
ycix типiв нез€шежно вiд ik пiдпорядкування.

5.|7. Сприяе збереженню i розширенню мережi фiзкультурно-спортивних
закладiв, вживас заходiв до змiцнення ik кадрового потенцiалу та матерiально-
технiчноi бази.

5.18. Здiйснюе контропь за технiчним станом, ефективнiстю i цiльовим
використаншIм спортивних об'ектiв, що наJIежать до сфери управлiння районноi
державноi адмiнiстрацii, та за дотриманнrIм правил безпеки пiд час проведеннrI
I\4асових спортивних заходiв.

5.19. Надае суб'ектам господарювання консультацiйно-методичЕу допомоry
з питань лiцензування фiзкультурно-оздоровчоТ та спортивноi дiяльностi.

5.2О. СПРИяе Зuш)л{енню коштlв пlдприсмств, установ та органiзацiй для
соцiальноi пiдтримки дiтей i молодi, под€tльшого розвитку фiзичноi культури та
сгIорту. 
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5.2I. Забезпечуе у межах cBoix повноважень реалiзацiю державноТ полiтики
стосовно державноi таемницi, здiйсненнrl контролю за rr збереженням у ceKTopi.

5.22. Виконуе iншi функцii вiдповiдно до покладених на нъого завдань.

5.2З. Передае у встановленому порядку та визначенi строки вiдповiдальнiй
особi по роботi з iнформацiйними запитами iнформацiю, яка вiдповiдно до Закону

за видами спорту i
у змаганнях обласного

сектор.

6.

6.1.

УкраiЪи <Про достуII до публiчноi iнформацii>> е публiчною, KpiM iнформацii з
обмеженим доступом.

5.24. Забезпечуе збереження rrерсонzlльних даних, розпорядником яких е

Сектор мае право:

Залуrати до розгляду питань, що нzшежать до його компетенцiТ,
спецlаJllстlв 1нших структурних пlдроздlлlв раионно1 державно1 адмlнlстрац11,
органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй, об'сднань
громадян i фондiв (за погодженнrIм з ik керiвниками).

6.2. Отримувати в установленому порядку вiд iнших структурних
пiдроздiлiв районноТ державноТ адмiнiстрацii, органiв мiсцевого самоврядування,
пiдприемств, установ та органiзацiй iнформацiю, документи та iншi матерiали,
необхiднi для виконаннrI покладених на нього завдань.

6.З. Скликати в установленому lторядку наради, конференцiТ i семiнари з
п.итань, що наJIежать до його компетенцii.

7. Сектор цiд час виконаЕня покладених на нього завдань взаемодiе з
iншими структурними пiдроздiлами районноi державноi адмiнiстрацii, органами
мlсцевого самоврядування, пlдпри€мствами, установами та органlзацlями,
об'еднаннями громадян та окремими громадянами.



8. Сектор очолюе завiдувач, який призначаеться на посаду та звiльняеться
з посади головою районноi державноi адмiнiстрацii за погодженням з нач€IJIьником
управлiння фiзичнот культури та спорту обласноi державноi адмiнiстрацii та
директором департаменту внутрiшньот та iнформацiйнот полiтики обласноi
державно1 адмlнlстрац11.

9. Завiдувач сектору:

9.1. Здiйснюе керiвництво дiяльнiстю сектору, несе
вiдповiдальнiсть за виконаннrI покладених на сектор завдань.

персональну

9.2. Подае на затвердження головi районноi державноТ адмiнiстрацiТ
положення про сектор.

9.З. РОЗРОбЛяС Посадову iнструкцiю головного сцецiалiста сектору.

9,4. ГIrrанус роботу сектору, вноситъ пропозицii щодо формування планiв
роботи районноi державноi адмiнiстрацiТ.

9.5. Вживае заходiв
ефективностi роботи сектору.

до удоскон€шення органiзацiТ та пiдвищення

9-6. Звiтуе перед головою районноi державноi адмiнiстрацii про виконання
покладених на сектор завдань та затверджених планiв роботи. ."4

9.8. Вносить пропозицii щодо розгляду на засiданнях колегiт питань, що
н€IJIежатЬ до компетенцiТ сектору, та розробляс проекти вiдповiдних рiшень.

9.9. Представляе iнтереси сектору у
структурними пiдроздiлами районноi державноi
iншими центр€шьними органами виконавчоi
самоврядування, пiдприемствами, установами та
керiвництва районноi державноi адмiнiстрацii.

9.10. Проводить особистий прийом |ромадян з питань, що н€Lлежать до
повноважень сектору.

9.11. Забезпечуе дотримання у ceKTopi правил внутрiшнього трудового
розпорядку та виконавськоi дисциплiни. ?

9.12. Здiйснюе iншi повноваження, визначенi законом.

10. Граничну чиселънiсть, фо"д оплати працi працiвникiв сектору визначае
голова районноТ державноi адмiнiстрацii у межах вiдповiдних бюджетних
призначень.

взаемовiдносинах з iншими
адмiнiстрацii, з мiнiстерствами,

влади, органами мiсцевого
органiзацiями - за дорученням


