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ПОЛОЖЕННЯ 
 

про  тренера спортивної секції КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ   
Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України 

 
1. Загальні положення: 

 
        1.1. На роботу тренера спортивної секції Київської міської організації 
Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України (далі - Організації) з 
виду спорту  приймається фахівець, який має вищу фізкультурну освіту, бере 
безпосередню участь у забезпеченні статутної діяльності Організації, 
відповідаючи за якісну підготовку спортсменів до резерву збірних команд 
України з олімпійських, неолімпійських та видів спорту, що забезпечують 
професійну підготовку співробітників правоохоронних органів (далі - 
прикладні види).  

1.2. Тренер  призначається та звільняється наказом КМО ФСТ «Динамо» 
України за погодженням з Управлінням сім’ї, молоді та спорту Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 
державної адміністрації (копія заяви про прийняття на роботу чи звільнення 
додається), що є підставою для  укладання з ним трудового договору (угоди) чи 
припинення його дії (причини вказуються у заяві). 
      1.3. Тренер спортивної секції КМО ФСТ «Динамо» України працює 
згідно з планами роботи Організації, єдиним календарним планом 
фізкультурно–спортивних і оздоровчих заходів Організації та індивідуальним 
навчальним планом, що  затверджуються  керівником КМО ФСТ «Динамо» 
України відповідно до плану роботи організації. 
     1.4. Робота тренера спортивної секції сприяє розвитку олімпійських, 
неолімпійських та прикладних видів спорту у правоохоронних органах і 
підготовці спортивного резерву в Організації. 

1.5. Прийняття на роботу тренера спортивної секції КМО ФСТ «Динамо» 
України здійснюється за умови кращого рейтингу спортивних виступів 
спортсменів-вихованців кандидата на посаду, враховуючи пріоритетність видів 
спорту затверджених в Організації, або за необхідністю розвитку прикладних 



видів спорту для підвищення професійної підготовки працівників 
правоохоронних органів, не виходячи за межі штатної чисельності відповідних 
посад Організації. 

1.6. Положення діє на підставі Закону України „Про фізичну культуру і 
спорт”, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р 
„Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки”, наказу Міністерства 
України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097, Постанови 
верховної Ради України від 17 листопада 2006 року № 372-V «Про інформацію 
Кабінету Міністрів України щодо діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування з розвитку фізичної культури і спорту», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2004 «Про 
деякі заходи підтримки Фізкультурно-спортивного товариства „Динамо” 
України», Статуту Київської міської організації  Фізкультурно-спортивного 
товариства „Динамо” України та інших нормативно-правових актів. 

 
2. Завдання та обов’язки тренера спортивної секції  

Київської міської організації ФСТ «Динамо» України: 
   

 2.1. Забезпечує дотримання норм Закону України «Про фізичну культуру 
і спорт», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р 
«Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки» та інших законодавчих 
і нормативних актів державних органів влади та правоохоронних органів 
України, направлених на подальший розвиток фізичної культури і спорту серед 
їх особового складу та членів КМО ФСТ «Динамо» України. 

2.2. Проводить роботу серед членів Організації  по забезпеченню  
розвитку спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького спорту, а також 
прикладних видів спорту та спеціальної фізичної підготовки працівників і 
військовослужбовців правоохоронних органів, студентів, слухачів та курсантів 
вищих навчальних закладів, які готують фахівців для правоохоронних органів 
відповідно до Статуту КМО ФСТ «Динамо» України.  

2.3. Сприяє розвитку олімпійських, неолімпійських та прикладних видів 
спорту у правоохоронних органах і спортивного резерву в Організації. Надає 
правоохоронним органам допомогу у проведенні практичної роботи, що 
спрямована на забезпечення підготовки спортсменів-правоохоронців до 
головних міжнародних змагань. 

2.4. Забезпечує якісну підготовку спортсменів КМО ФСТ «Динамо» 
України, які входять до складу збірних команд України, Організації з 
олімпійських та неолімпійських видів спорту до головних всеукраїнських та 
міжнародних змагань, а також пропагує динамівський рух його символіку 
серед учасників змагань та населення. 

2.5. Реалізує Календарний план фізкультурно-спортивних заходів КМО 
ФСТ «Динамо» України. 



         2.6. Проводить моніторинг стану олімпійських, неолімпійських та 
прикладних видів спорту, готує пропозиції щодо їх подальшого розвитку в 
Організації. 

2.7. Забезпечує підвищення рівня морально–психологічних якостей 
членів Організації, особового складу  правоохоронних органів. 

2.8. Забезпечує проведення спортивно-масових заходів товариства з 
олімпійських, неолімпійських та прикладних видів спорту, сприяє підвищенню 
кваліфікації тренера. 

2.9. Сприяє залученню провідних спортсменів Організації, а також 
особового складу правоохоронних органів до спортивних змагань та інших 
спортивно-масових заходів, що проводяться КМО ФСТ «Динамо» України. 

2.10. Допомагає відповідним структурним підрозділам правоохоронних 
органів, ДЮСШ,  федераціям з видів спорту в організації і проведенні змагань, 
зборів, семінарів та інших заходів з олімпійських та прикладних видів спорту. 
  2.11. Здійснює інформаційно–методичне забезпечення розвитку 
олімпійських, неолімпійських та прикладних видів спорту, забезпечує участь у 
підготовці Положень про проведення змагань, розробці та перегляді правил 
змагань та норм Єдиної спортивної класифікації України. 

2.12. Веде журнал обліку, в якому відображає наповненість груп та 
графік своєї роботи.  

2.13. Здійснює заходи щодо популяризації динамівського руху в Україні 
та за її межами. 
 

3. Тренер спортивної секції Київської міської організації ФСТ 
«Динамо» України має право: 

 
3.1. Брати участь у  нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться  

КМО ФСТ «Динамо» України. 
3.2. Здійснювати аналіз стану олімпійських, неолімпійських та 

прикладних видів спорту Організації у правоохоронних органах, отримувати  
відповідну інформацію. 

3.3. За згодою керівництва КМО ФСТ «Динамо» України брати участь у 
підготовці проектів нормативних документів, Положень про проведення 
заходів, які відбуваються в  Організації  відповідно до його компетенції. 

3.4. Подавати пропозиції керівництву КМО ФСТ «Динамо» України, 
структурним підрозділам  правоохоронних органів щодо поліпшення роботи 
тренера для подальшого розвитку олімпійських, неолімпійських та прикладних  
видів спорту. 
          3.5. Здійснювати підготовку програмно–методичних, нормативно–
правових документів і науково-методичних рекомендацій з питань розвитку 
олімпійських, неолімпійських  та професійно-прикладних видів спорту.  
   3.6. Брати участь у проведенні перевірок роботи з розвитку олімпійських, 
неолімпійських та прикладних видів спорту в Організації. 
 3.7. Тренер спортивних секцій  з видів спорту має право отримувати  
заробітну плату, надбавки та доплати за комплектацію груп згідно тарифікації 



відповідно наказу Міністерства у справах молоді та спорту від 23.09.2005 року 
№2097.  
 3.8. Обліковий склад групи (мінімум 6 чоловік) затверджується наказом 
КМО ФСТ «Динамо» України та може змінюватись протягом року.  
 

4. Відповідальність: 
 

  Тренер спортивної секції КМО ФСТ «Динамо» України  несе  
відповідальність за дотримання  вимог Статуту КМО ФСТ «Динамо» України,  
виконання Календарного плану фізкультурно–спортивних заходів, якості і 
своєчасності виконання планів роботи Організації, наказів та вказівок 
керівництва КМО ФСТ «Динамо» України, особистого плану відповідно до 
укладеного трудового договору (угоди) і чинного трудового законодавства.  

У разі невиконання чи неналежного виконання своїх посадових 
обов’язків, що спричинило негативні наслідки, несе відповідальність згідно з 
чинним законодавством.  

 
5. Взаємодія тренера спортивної секції КМО ФСТ «Динамо» України: 

 
            У межах своєї компетенції тренер спортивної секції взаємодіє з 
Управлінням сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу КМДА, відділом олімпійських та неолімпійських 
видів спорту апарату управління ФСТ «Динамо» України, федераціями з видів 
спорту, колективами фізичної культури, ДЮСШ, відповідними структурними 
підрозділами правоохоронних органів та  іншими громадськими організаціями. 

 
 

 




