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1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок надання спортивно-оздоровчих послуг 
студентам, викладачам, працівникам і членам їх сімей (далі Положення) 
регулює організаційно-розпорядчі відносини, пов’язані з наданням платних 
послуг на базі спортивно-оздоровчого комплексу кафедри фізичного 
виховання  Національної металургійної академії України (далі НМетАУ) з 
метою створення сприятливих умов для залучення студентів і працівників 
академії до занять фізичною культурою і спортом. 

1.2. Положення розроблене відповідно до Законів України «Про вищу 
освіту» та «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 27.08.2010  № 796 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 
комунальної власності», від 14 квітня 2009 р. № 356, Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг,  які можуть 
надаватися закладами фізичної   культури і спорту, що утримуються за 
рахунок бюджетних коштів» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 846).  

1.3. Зміни до Положення вносяться рішенням Вченої ради НМетАУ за 
поданням Ради з виховної роботи НМетАУ. 

2. Загальні засади та організація надання оздоровчо-спортивних послуг 

2.1. Спортивно-оздоровчі послуги у НМетАУ можуть надаватись на 
безоплатній та платній основі. 

2.2. Отримувати спортивно-оздоровчі послуги на безоплатній основі у 
позанавчальний час мають право: 

- студенти і працівники НМетАУ, які є членами збірних команд 
НМетАУ з різних видів спорту; 

- студенти-сироти та діти з малозабезпечених сімей. 
2.3. Платні спортивно-оздоровчі послуги у НМетАУ надаються 

студентам та працівникам НМетАУ та члени їх сімей, які в добровільному 
порядку надають згоду на оплату користування матеріально-технічною 
базою, спортивним обладнанням та інвентарем кафедри фізичного 
виховання НМеТАУ. 
 2.4. До платних спортивно-оздоровчі послуг, що надаються у НМетАУ 
відносяться: 

- заняття в тренажерному залі; 
- заняття в ігровому залі ігровими видами спорту (міні-футбол, 
волейбол, баскетбол); 

- ігри в бадмінтон; 
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- ігри в настільний теніс; 
- заняття у спортивному залі (фітнесом, аеробікою, загальна фізична 
підготовка); 

- заняття у спортивному залі (одноборства). 
2.5. Платні спортивно-оздоровчі послуги надаються фізичним особам 

кафедрою фізичного виховання НМетАУ та спортивним клубом НМетАУ у 
позанавчальний час у будні дні з 14-30 до 21-30, у вихідні дні – за окремим 
графіком. 

2.6. Спортивно-оздоровчі послуги надаються, як правило, у складі 
спортивно-оздоровчих груп, які комплектуються за порядком, що 
визначений завідувачем кафедри фізичного виховання.  

Чисельність спортивно-оздоровчої групи не повинна перевищувати 15 
осіб. 

2.7. Заняття в спортивно-оздоровчих групах (загальної фізичної 
підготовки (ЗФП), фітнесу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, 
бадмінтону, футболу, одноборств) проходять відповідно до укладеного 
розкладу під керівництвом тренера-викладача або відповідальної особи, яка 
обирається зі складу групи. 

Дозвіл на допущення до занять дітей шкільного віку надається за 
наявності у них медичної довідки. Заняття дітей шкільного віку 
дозволяються у  присутності батьків, а в разі відсутності батьків – за 
наявності їхнього письмового дозволу. 

2.8. Особи, які займаються в спортивно-оздоровчих групах, зобов’язані 
дотримуватись техніки безпеки при відвідуванні занять.  

При першому відвідуванні спортивно-оздоровчого комплексу академії 
особа повинна ознайомитись  з правилами поведінки, пройти інструктаж з 
техніки безпеки та розписатись в журналі з техніки безпеки. Особа несе 
відповідальність за неспричинення травм особисто собі та іншим учасникам 
спортивно-оздоровчого процесу.  

Адміністрація закладу не несе відповідальності за отримання травм 
відвідувачами споривно-оздоровчих груп. 

2.9. Відвідувачі спортивно-оздоровчих груп зобов’язані дотримуватись 
затверджених Правил поведінки при проведенні занять у спортивному залі.  

Особи з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння до 
приміщень спортивних залів не допускаються. 

2.10. Кафедра фізичного виховання і спортивний клуб НМетАУ 
надають доступну та достовірну інформацію щодо надання платних послуг, 
яка включає відомості про місце знаходження та режим роботи 
фізкультурно-оздоровчих груп, перелік платних послуг, які надаються 
академією, порядок їх надання, способи та розміри оплати цих послуг. 
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2.11. Викладачі кафедри фізичного виховання, які призначені для 
роботи в спортивно-оздоровчих групах забезпечують ведення документації 
щодо діяльності груп (заяви студентів та працівників академії, журнали 
відвідування занять, акти виконаних робіт тощо); 

2.12. Лікар кафедри фізичного виховання несе відповідальність за 
санітарний стан місць проведення занять, дотримання санітарно-гігієнічного 
та протиепідемічного режиму; забезпечує медичне обслуговування і 
лікарський контроль за тренувальними заняттями.  

3. Порядок встановлення вартості платних спортивно-оздоровчіх послуг 

3.1. Розмір плати за кожний вид платної послуги та за використання 
майна, що знаходиться у власності академії, розраховуються планово-
фінансовим відділом НМетАУ з використанням затвердженої методики, 
ухвалюються Вченою радою НМетАУ та затверджуюється ректором 
НМетАУ.  

3.2. До складу витрат на надання платних послуг належать: 
- оплата праці; 
- господарські витрати; 
- матеріальні витрати; 
- інші витрати. 

3.2.1. Оплата праці. 
До оплати праці належать витрати на заробітну плату з нарахуванням 

відповідно умов договору з керівниками спортивно-оздоровчих груп. 
3.2.2. Господарські витрати. 
До господарських витрат при наданні платних послуг належать                

частково витрати на експлуатацію приміщень, оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання, водовідведення,                   
електроенергія тощо).  

До складу господарських витрат можуть зараховуватись витрати на 
поточний  ремонт приміщень, технічне обслуговування та ремонт 
обладнання та інвентарю (включаючи ремонт м’якого спортивного 
інвентарю), проведення санітарно-гігієнічних заходів. 

 Вартість господарських витрат обчислюється прямим розрахунком, 
виходячи із встановлених законодавством ставок при  наданні послуг, площ, 
що використовуються для проведення індивідуальних та групових занять, 
спортивних заходів,  а також інших потреб осіб, яким надаються послуги, 
затверджених норм та нормативів витрат, діючих цін і тарифів, обсягів 
спожитих комунальних послуг та енергоносіїв. 

В окремих випадках,   коли   здійснити   прямий   розрахунок 
неможливо, вартість господарських витрат визначається, виходячи із 
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середніх фактичних витрат на одну особу (групу осіб),  якій надається 
платна послуга, на один захід, одиницю часу, площі, послуги, що склалися у 
закладі за минулий звітний період. 

3.2.3.  Матеріальні витрати  
Складовими матеріальних витрат є вартість та оновлення малоцінних 

та швидкозношуваних предметів і матеріалів , спортивного обладнання та 
інвентарю (в тому числі м’якого інвентарю), комплектувальних і дрібних 
деталей для ремонту обладнання, матеріалів, які використовуються 
безпосередньо для надання платних послуг. 

3.2.4.  Інші витрати 
Вартість інших витрат розраховується прямим розрахунком з 

розшифровкою витрат на конкретну послугу або виходячи з фактичних 
витрат на одну особу (групу осіб), якій надається платна послуга, що 
склалися у закладі за минулий звітний період. 

4.  Планування та використання коштів, отриманих від надання 
платних спортивно-оздоровчих послуг 

4.1. Кошти, отримані за надання платних спортивно-оздоровчіх послуг, 
спрямовуються на відшкодування часткових витрат, пов’язаних з їх 
організацією, поповнення матеріально-технічної бази кафедри фізичного 
виховання НМетАУ, частковий ремонт спортивних будівель, спортивного 
обладнання, а також виплату заробітної плати працівникам. 

4.2. Кошти, отримані за надання платних спортивно-оздоровчіх послуг 
зараховуються на спеціальний реєстраційний  рахунок  академії відкритий в 
ДКСУ у м.Київ МФО 820172, відповідно до Порядку відкриття рахунків у 
національній валюті в органах Державного казначейства України, 
затвердженого наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 № 
221, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за № 
976/7264 (у редакції наказу Державного казначейства України від 08.05.2008 
№ 152), за відповідними кодами бюджетної класифікації.  

4.3. Плата за платні спортивно-оздоровчі послуги здійснюється у 
готівковій формі шляхом внесення коштів до каси бухгалтерії НМетАУ.  

4.4. Особу для реалізації абонементів визначає завідувач кафедри 
фізичного виховання, призначає головний бухгалтер НМетАУ і затверджує 
перший проректор НМетАУ. Вона здійснює  фіксацію продажу абонементів 
за готівкові кошти в спеціальному журналі, що зареєстрований у бухгалтерії 
НМетАУ. 

4.5. Документальне оформлення операцій з надання платних 
спортивно-оздоровчих послуг, ведення обліку та складання звітності 
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