ПОЛОЖЕННЯ
про спортивний комплекс

Харківського національного економічного університету

1. Загальні положення

1.1. Спортивний комплекс є структурним підрозділом Харківського
національного економічного університету.
1.2. Комплекс підпорядкований ректорові університету.
1.3. Спортивний комплекс у своїй діяльності керується Законом України
„Про вищу освіту”, Статутом університету, та цим Положенням.
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2. Мета і завдання спортивного комплексу

2.1. Основна мета діяльності спортивного комплексу - оздоровлення
студентів та співробітників університету шляхом створення умов для занять
спортом.
2.2. Утримання

та обслуговування спортивної бази університету для

здійснення оздоровчої,
кафедри

фізичного

спортивної та навчально-тренувальної діяльності

виховання

та

спорту

серед

студентів,

аспірантів,

докторантів, викладачів, працівників ХНЕУ.
2.3. Створення умов (підготовка спортивних споруд) для проведення
масових фізкультурно-оздоровчих заходів, а саме спортивних змагань та
спортивних свят.
2.4. Підтримування спортивного обладнання та спортивного інвентарю в
робочому стані.
2.5.

Планування

в

межах

затвердженого

ректором

університету

кошторису, ремонт спортивних споруд.

3. Склад спортивного комплексу

До складу спортивного комплексу входять:
-

фізично-оздоровчий комплекс (вул. Мирна, 13), який включає ігровий

майданчик, де проводяться заняття з волейболу, футболу та баскетболу, а також

тренажерный зал, де проводяться заняття з пауерліфтінгу, атлетизму та
армспорту.
- навчально-спортивний центр № 1 (лекційний корпус ХНЕУ, спортивний
зал), в якому проводяться заняття з аеробіки, самбо-дзюдо, тхеквондо,
оздоровчі заняття зі студентами та співробітниками університету;
- навчально-спортивний центр № 2 (головний корпус ХНЕУ, 4 поверх,
спортивний зал), в якому проводяться заняття з настільного тенісу, з волейболу
та заняття оздоровчих груп;
- навчально-спортивний центр № 3 (гуртожиток ХНЕУ № 5), в якому
проводяться заняття з лікувально-фізичної культури, з тхеквондо, аеробіки;
- навчально-спортивний центр № 4 (гуртожиток ХНЕУ № 6) для
самостійних занять студентів в тренажерному залі, які мешкають у гуртожитку.

4. Управління спортивним комплексом

4.1. Спортивний комплекс очолює директор, який призначається на
посаду і звільняється ректором університету.
4.2. Директор спортивного комплексу:
-

здійснює

керівництво

діяльністю

спортивного

комплексу,

несе

персональну відповідальність за виконання покладених на комплекс завдань,
визначає ступінь відповідальності інших працівників комплексу;
- розподіляє обов’язки між працівниками спортивного комплексу;
- подає пропозиції ректору університету щодо призначення на посади та
звільнення працівників спортивного комплексу;
- видає у межах своєї компетенції розпорядження, організує і контролює
їх виконання.
4.3.

Розпорядження

директора

спортивного

комплексу,

видані

з

порушенням чинного законодавства або з перевищенням наданих йому
повноважень, можуть бути скасовані ректором університету.

4.4.

Рішення та накази ректора університету є обов’язковими для

виконання директором та працівниками спортивного комплексу.

5. Припинення діяльності спортивного комплексу

Ліквідація або реорганізація спортивного комплексу проводиться за
наказом ректора університету.

6. Внесення змін та доповнень до Положення
про спортивний комплекс

В своїй практичній діяльності комплекс керується документами вище
означеної організації, наказами, розпорядженнями та вказівками ректора
університету.

