Затверджено
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ПОЛОЖЕННЯ
про відділ молоді та спорту виконавчого комітету
Яремчанської міської ради
1. Загальні положення:
1.1. Відділ молоді та спорту є структурним підрозділом виконавчого
комітету Яремчанської міської ради (далі за текстом — “Відділ”) підзвітний і
підконтрольний Яремчанському міському голові та Яремчанській міській
раді. У поточній діяльності Відділ підпорядковується заступнику міського
голови. У випадках, передбачених чинним законодавствам, Відділ підзвітний
управлінню з питань молоді та спорту Івано-Франківської обласної
державної адміністрації.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, законами України,
нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних
органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної
адміністрації, рішеннями обласної ради та рішеннями Яремчанської міської
ради, розпорядженнями Яремчанського міського голови, рішеннями
виконавчого комітету Яремчанської міської ради та цим Положенням, а
також наказами управління молоді та спорту Івано-Франківської обласної
державної адміністрації.
1.3. Місцем знаходження Відділу є вул. Свободи, 266, м. Яремче.
2. Основні завдання, функції та права Відділу:
2.1.
Основними
завданнями
Відділу
є:
2.1.1. забезпечення на території міської ради реалізації державної політики
стосовно пільгового оздоровлення дітей, молодіжної політики та з питань
фізичної культури і спорту;
2.1.2. виконання на території міста програм місцевого, регіонального та
загальнонаціонального рівня, здійснення заходів, спрямованих на
забезпечення соціального та правового захисту дітей та молоді, сприяння
соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, організація
оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку спорту та
фізичної культури;

2.1.3. сприяння діяльності
громадських організацій.

молодіжних, дитячих, спортивних та інших

2.2. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. забезпечує виконання національних, державних, галузевих,
міжгалузевих, регіональних та місцевих програм поліпшення становища
молоді, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку
спорту та фізичної культури;
2.2.2. розробляє проекти міських програм з питань, що належать до його
компетенції, та контролює їх виконання, забезпечує формування та
затвердження календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів міста;
2.2.3. розробляє і подає на розгляд Яремчанської міської ради, її виконавчого
комітету, Яремчанського міського голови пропозиції щодо бюджетних
асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на
поліпшення становища та молоді, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей
та молоді, поліпшення стану фізичного виховання і спорту в регіоні;
2.2.4. координацію роботи інших відділів (служб) та управлінь
міськвиконкому в межах своєї компетенції з організації оздоровлення,
змістовного відпочинку, дозвілля, трудового і патріотичного виховання дітей
та молоді, розвитку спорту та фізичної культури;
2.2.5. залучає дитячі, молодіжні, фізкультурно-спортивні, інші громадські та
благодійні організації до виконання соціальних програм і реалізації проектів;
2.2.6. сприяє наданню фінансової підтримки для виконання соціальних
програм (проектів) дитячих, молодіжних, спортивних, інших громадських
організацій та благодійних фондів;
2.2.7. забезпечує організацію і бере участь у проведенні фестивалів,
конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, спрямованих на підвищення
культурно-освітнього рівня дітей та молоді;
2.2.8. організовує підготовку аналітичних матеріалів про стан та розвиток
фізичної культури і спорту у місті

2.2.9. забезпечує проведення заходів, передбачених календарними планами
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених
на розвиток фізичної культури і спорту;
2.2.10. вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи органів, до
компетенції яких належать питання фізичної культури і спорту, сприяє
інформаційно-пропагандистській діяльності;
2.2.11. веде облік роботи, що проводиться у сфері фізичної культури і спорту,
реєструє спортивні рекорди та досягнення міста, здійснює контроль за
дотриманням вимог законодавства з питань фізичної культури і спорту;
2.2.12. порушує в установленому порядку та у межах своєї компетенції
клопотання про нагородження державними нагородами, відзнаками
(почесними грамотами) міського голови, а також про присвоєння спортивних
звань і призначення державних, регіональних та місцевих стипендій
олімпійським і параолімпійським чемпіонам, видатним діячам фізичної
культури та спорту;
2.2.13. забезпечує здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо
соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів
спорту, тренерів, інших фахівців з питань фізичної культури і спорту;
2.2.14. комплектує склад збірних команд міста за видами спорту і забезпечує
організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня;
2.2.15. організовує роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє розвитку
на території міста мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів
спортивної та олімпійської підготовки, планує розвиток пріоритетних видів
спорту в місті;
2.2.16. організовує та забезпечує проведення фізкультурно-спортивних
заходів, що сприяють пропаганді здорового способу життя;
2.2.17. проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення,
у тому числі через друковані та інші засоби масової інформації, з питань, що
належать до його компетенції;
2.2.18. готує і подає в установленому порядку відповідну статистичну
звітність;

2.2.19. розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде
прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу; виконує
інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.
2.3. Відділ має право:
2.3.1. одержувати в установленому порядку від відділів (служб), управлінь та
посадових осіб органів місцевого самоврядування міськвиконкому, а також
від розташованих на території міської ради місцевих органів державної
влади, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності та
відомчого підпорядкування, інформацію та інші матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
2.3.2. залучати до розгляду питань, які належать до його компетенції,
спеціалістів інших структурних підрозділів міськвиконкому (за погодженням
із заступником міського голови), підприємств, установ, організацій та
об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками);
3.2.3. скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з
питань, що належать до його компетенції.
2. Організація роботи Відділу:
3.1. Структура, чисельність працівників, кошторис та Положення про
Відділ затверджуються Яремчанською міською радою.
3.2.Начальник відділу здійснює керівництво та, відповідає за виконання
покладених на відділ завдань і здійснення функцій. Планує роботу відділу,
забезпечує виконання плану роботи міськвиконкому з питань, що стосується
відділу, доручень керівництва міськвиконкому.
3.3.Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує
дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавської
дисципліни, підвищення кваліфікації працівників відділу.

3.6.Вирішує питання взаємодії відділу з управліннями та відділами
виконкому міської ради, міськими організаціями та установами,
виконкомами
сільських та селищної рад з питань, які належать до його компетенції.
3.7. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.
Відділ молоді та спорту міськвиконкому не є юридичною особою.
Ліквідація (припинення діяльності) або реорганізація відділу
проводиться за рішенням міської ради.
3.8. Зміни до цього Положення вносяться рішенням Яремчанської міської
ради.

Секретар міської ради

Тарас Клим’юк

