
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради
Харкі всько го наці о н ал ь н о го
університету імені В.Н. Каразіна

В.С. Бакіров

РІШЕННЯ

Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

з питання: «Про створення спортивно-оздоровчого центру Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна» 

від 27.08.2018, протокол №8

Заслухавши інформацію проректора З.Ф. Назирова з питання про 
створення спортивно-оздоровчого центру Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, Вчена рада ухвалила:

1. Створити спортивно-оздоровчий центр Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна на базі оздоровчого центру навчально- 
спортивного комплексу «Каразінський».

2. Затвердити Положення про спортивно-оздоровчий центр Харківського 
національного університету імені В.П. Каразіна (текст додається).

3. Підготувати наказ про формування кадрового складу спортивно- 
оздоровчого центру Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна.

4. Підготувати наказ про введення в дію даного рішення Вченої ради 
університету.

Відповідальні: Назиров З.Ф.

Термін виконання: 10.09.2018

«Погоджено»

Голова комісії Вченої ради університету 

з оптимізації структури університету 

І.В. Карпенко



ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР  

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н. КАРАЗІНА 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Спортивно-оздоровчий центр (далі – Центр) є структурним підрозділом 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі – 

Університет).  

1.2. Центр проводить свою роботу у приміщеннях оздоровчого центру 

навчально-спортивного комплексу «Каразінський». 

1.3 Центр створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора на 

підставі рішення Вченої ради Університету. 

1.4 Центр у своїй діяльності керується діючим законодавством України, 

Статутом Університету і цим Положенням, має свою емблему та бланк. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 

2.1 Оздоровлення студентів, аспірантів, докторантів та працівників 

Університету. 

2.2 Організація оздоровчо-відновлювальних заходів для спортсменів, які входять 

до складу збірних команд Університету. 

2.3 Організація фізкультурно-спортивної роботи, підготовка і проведення 

спортивно-масових заходів, спрямованих на популяризацію фізичної культури, 

спорту та здорового способу життя. 

2.4 Надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, 

оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту.  

2.5 Забезпечення ефективного цільового використання спортивних споруд, на 

яких Центр проводить свою роботу, раціонального використання енергоресурсів 

та комунальних послуг. 

2.6 Забезпечення належного обладнання приміщень Центру у відповідності до 

вимог правил охорони праці та протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних, 

екологічних та інших вимог. 

 

3. СТРУКТУРА І ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА ЦЕНТРУ 

3.1 Трудовий колектив Центру складають працівники, що беруть участь своєю 

працею в його діяльності на підставі трудового договору. Працівники Центру у 

своїй роботі керуються діючим законодавством України, Статутом 

Університету, Правилами внутрішнього розпорядку університету, цим 

Положенням та посадовими інструкціями. 

3.2 Керівництво Центром здійснює директор Центру. Прийняття на роботу та 

звільнення директора здійснюється за наказом ректора Університету, а інших 

працівників Центру – за наказом проректора, якому підпорядковані спортивні 

підрозділи Університету. Посадові обов’язки та права директора Центру 

регламентуються посадовою інструкцією. 

 

 

 



4. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ 

4.1 Фінансування діяльності Центру здійснюється в межах виділених бюджетних 

асигнувань, власних надходжень від надання платних послуг, благодійних 

внесків та інших не заборонених законодавством джерел відповідно до 

затвердженого в установленому порядку кошторису доходів та видатків 

університету. 

4.2 Центр надає послуги на підставі прейскуранту вартості послуг. 

4.3 Майно Центру перебуває на балансі Університету і використовується 

Центром відповідно до видів та напрямків своєї діяльності та чинного 

законодавства. 

4.4 Бухгалтерський облік та звітність фінансової діяльності Центру проводить 

бухгалтерія Університету у встановленому порядку. 

 

 

 

 
 


