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ПОЛОЖЕННЯ
про Центр вогневої та спеціальної підготовки Київської міської організації
Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України
1. Загальна частина
1.1. Центр вогневої та спеціальної підготовки Київської міської
організації Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України (далі Центр) є структурним підрозділом Київської міської організації Фізкультурноспортивного товариства «Динамо» України (далі - Організація), діяльність
якого спрямована на удосконалення організаційно - методичного рівня
підготовки фахівців, відповідальних за організацію і проведення фізичної та
вогневої підготовки, а також організацію спортивної роботи з
військовослужбовцями і працівниками правоохоронних органів, рятувальних
та інших спеціальних служб України (далі – правоохоронні органи).
1.2. Центр діє у відповідності до вимог діючого законодавства, статуту
Організації, цього Положення, наказів та розпоряджень апарату управління
Організації та відомчих нормативно-правових актів правоохоронних органів в
частині,
що
стосується
організації
професійної
підготовки
з
військовослужбовцями та працівниками.
1.3. Норми цього Положення поширюються на усіх колективних членів
Організації.
2. Основні функції та завдання
2.1. Організація та проведення навчально-методичних зборів і семінарів
з військовослужбовцями та працівниками правоохоронних органів, які
відповідають за організацію і проведення фізичної та вогневої підготовки, а
також організацію спортивної роботи.
2.2. Надання практичної і методичної допомоги в підготовці та
проведенні занять з фізичної та вогневої підготовки з керівниками та
фахівцями професійної підготовки правоохоронних органів.
2.3. Узагальнення та впровадження в навчальний процес інноваційних
проектів вітчизняного та міжнародного досвіду, новітніх форм і методів
підготовки військовослужбовців та працівників. Організація підготовки і
розповсюдження навчально-методичних посібників та рекомендацій з

методики організації і проведення вогневої і фізичної підготовки та
спортивної роботи.
2.4. Участь разом із працівниками управлінь (відділів) по роботі з
особовим складом правоохоронних органів у проведенні інспекторських,
цільових та підсумкових перевірок стану вогневої і фізичної підготовки
військовослужбовців та працівників.
2.5. Організація та проведення міжвідомчих змагань у регіонах, надання
практичної допомоги структурним підрозділам правоохоронних органів у
розвитку професійно-прикладних і військо-прикладних видів спорту,
організації і проведенні спортивно-масових заходів.
3. Організаційно-правові засади діяльності
3.1. Засновником Центру є Київська міська організація Фізкультурноспортивне товариство «Динамо» України.
3.2. Центр функціонує у складі відповідної Організації на правах
структурного підрозділу.
3.3. Організація організовує роботу Центру, надає у його користування
адміністративні приміщення та спортивні споруди, забезпечує навчальний
процес слухачів необхідним
інвентарем, обладнанням та навчальнометодичною літературою.
3.4.Діяльність Організації щодо функціонування Центру координує та
контролює апарат управління Товариства.
3.5. Кількість регіональних Центрів, їх розташування та напрямки
підготовки, а також перелік територіальних організацій Товариства, які
закріплюються за відповідним Центром визначається та затверджується
Головою Товариства (першим заступником).
3.6. Відповідальність за організацію навчального процесу в Центрі
покладається на першого заступника голови Організації.
3.7. Центр діє на підставі цього Положення, яке набуває чинності після
затвердження його в установленому порядку.
3.8. Центр створюється за наявності: кваліфікованого тренерськовикладацького складу; навчально-матеріальної бази, спеціального інвентарю
та обладнання для забезпечення підготовки фахівців відповідно до вимог
програм та планів семінарів; узгоджених та затверджених установленим
порядком план-графіків і програм підготовки фахівців в Центрі.
3.9. Структура, чисельність, штатний розклад Центру визначаються
апаратом управління Товариства та затверджуються Головою Товариства
(першим заступником).
3.10. До участі у навчальному процесі підготовки фахівців залучаються
кваліфіковані тренери з видів спорту Товариства, федерацій, викладачі
відомчих навчальних закладів, а також фахівці підрозділів правоохоронних
органів на підставі угод про співпрацю.
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3.11. Підбір кадрів та призначення на посади здійснюється апаратом
управління Організації. Персональний склад фахівців узгоджується з
апаратом управління Товариства.
4. Організація діяльності та навчального процесу
4.1. Центр організовує свою роботу з військовослужбовцями та
працівниками правоохоронних органів.
4.2. Основною формою роботи Центру є організація та проведення
навчально-методичних зборів (12 або 6 днів) та семінарів (3 дні) за
наступними напрямками підготовки:
- організація та проведення занять з фізичної підготовки і спортивної
роботи у підрозділах правоохоронних органів (удосконалення рівня
організаційно-методичної підготовки штатних та позаштатних інструкторів з
фізичної підготовки і спорту, підготовка спортивних організаторів
підрозділів та суддів зі спорту);
- організація та проведення занять зі спеціальної фізичної підготовки
(удосконалення організаційно-методичного рівня підготовки інструкторів зі
спеціальної фізичної підготовки: засоби фізичного впливу, подолання
перешкод, тощо);
-організація та проведення занять з вогневої підготовки (удосконалення
організаційно-методичного рівня підготовки фахівців, відповідальних за
проведення навчально-тренувальних занять та спортивних заходів з вогневої
підготовки).
4.3. Планування організації навчального процесу в Центрах здійснюється
з урахуванням планів навчально-методичних зборів підготовки фахівців у
структурних підрозділах правоохоронних органів на календарний рік.
4.4. Річний план-графік проведення навчально-методичних зборів і
семінарів затверджується першим заступником (заступником) Голови
територіальної організації Товариства та узгоджується з відповідними
службами правоохоронних органів.
4.5. Військовослужбовці та працівники, які відряджаються для участі в
навчально-методичних зборах або семінарах повинні мати відповідну
екіпіровку для практичних занять за напрямком підготовки.
4.6. Військовослужбовці та працівники правоохоронних органів, які
прибули до Центру для навчання іменуються слухачами. Розпорядженням
заступника територіальної організації Товариства вони зараховуються до
Центру на весь період навчання.
4.7. Слухачі, які навчаються в Центрі, під час навчання забезпечуються
зброєю та набоями, спортивним та спеціальним інвентарем, навчальнометодичною літературою відповідно до програми навчання та медичним
забезпеченням.
4.8. Основними навчально-методичними документами з плануваннята
проведення підготовки фахівців на методичних зборах (семінарах) є
навчальні плани і програми за напрямками підготовки та розклад занять.
3

4.9. Типові плани і навчальні програми підготовки фахівців
розробляються спеціалістами апарату управління Товариства спільно з
фахівцями, які відповідають за професійну підготовку у відповідних
структурних підрозділах правоохоронних органів.
4.10. Перелік
документів
стосовно
функціонування
Центру
затверджується апаратом управління Товариства.
4.11. Після завершення навчання на зборах або семінарах проводиться
атестація фахівців, за підсумками якої їм видається свідоцтво про результати
навчання установленого зразка, затвердженого Товариством. Атестація
слухачів здійснюється тренерським складом Центру за участю представників
структурних підрозділів правоохоронних органів.
5. Керівництво діяльністю
5.1. Загальне керівництво діяльністю Центру здійснює апарат управління
Товариства.
5.2. Безпосереднє керівництво покладається на першого заступника
(заступника) Голови територіальної організації Товариства у складі якої
функціонує Центр.
Він зобов’язаний:
- здійснювати координацію діяльності Центру з апаратом управління
Товариства, правоохоронними органами та керівними органами
територіальних організацій Товариства з питань організації та забезпечення
навчального процесу підготовки фахівців;
- в установленому порядку отримувати від територіальних організацій
Товариства та правоохоронних органів інформацію, необхідну для
планування, організації та забезпечення навчального процесу, а також
підготовки
довідково-інформаційних
та
організаційно-розпорядчих
документів;
- віддавати в межах своїх повноважень накази та розпорядження
стосовно організації та забезпечення навчального процесу підготовки
фахівців, контролювати їх виконання;
- здійснювати контроль за проведенням навчального процесу та
дотриманням вимог організаційно-правових та інших документів стосовно
функціонування Центру;
- вживати заходів до підвищення організаційного та методичного рівня
проведення теоретичних і практичних занять;
- бути обізнаним зі станом дисципліни серед слухачів навчальнометодичних зборів або семінарів, які проводяться в Центрі. Вживати заходів
до попередження дисциплінарних проступків збоку працівників та слухачів
Центру;
- порушувати клопотання перед апаратом управління Товариства про
заохочення тренерів та інших працівників Центру за результати їх роботи, а
також застосування заходів дисциплінарного впливу;
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- призначати, затверджувати функціональні обов’язки, переміщувати та
звільняти, за погодженням з апаратом управління Товариства, працівників
Центру відповідно до законодавства;
- забезпечувати підготовку навчально-матеріальної бази та здійснювати
заходи щодо її розвитку;
- звітувати установленим порядком про результати навчального процесу
в Центрі та надавати до апарату управління Товариства пропозиції щодо
удосконалення системи підготовки слухачів;
- забезпечувати дотримання вимог законодавства про охорону здоров’я
та праці, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил та техніки
безпеки при проведенні навчального процесу.
6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності
6.1. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок
Товариства, інших джерел не заборонених законодавством (благодійна
допомога, спонсорські внески, безповоротна фінансова допомога, тощо).
6.2. Для забезпечення діяльності та проведення навчального процесу
підготовки фахівців правоохоронними органами, на підставі угод про
співпрацю, можуть надаватися в користування Центру учбово-матеріальна
база та транспорт для перевезення учасників зборів (семінарів).
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