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ПОЛОЖЕННЯ
Про навчально-спортивний комплекс
«Спеціалізований фехтувальний Клуб «Уніфехт»
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
1. Загальні положення
1.1 Навчально-спортивний комплекс «Спеціалізований фехтувальний Клуб
«Уніфехт» (далі – Клуб) є структурним підрозділом Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна (далі – Університет),
підпорядкованим проректору з науково-педагогічної роботи.
1.2 Клуб створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора на
підставі рішення Вченої ради Університету.
1.3 Клуб проводить свою роботу на спортивних спорудах Університету
навчально-спортивного
комплексу
«Каразінський»
(див.
додаток),
розташованого за адресою: м. Харків, пров. О.Яроша, 14.
1.4 Клуб у своїй діяльності керується діючим законодавством України,
Статутом Університету і цим Положенням, має свою емблему, бланк та круглу
печатку зі своєю назвою.
2. Основні завдання та напрямки діяльності Клубу
2.1 Головним завданням Клубу є сприяння оздоровленню студентів, аспірантів,
докторантів та працівників університету, шляхом організації фізкультурнооздоровчих послуг з фехтування та фітнесу.
2.2 Організація фізкультурно-спортивної роботи, підготовка і проведення
спортивно-масових заходів, спрямованих на популяризацію фізичної культури,
спорту та здорового способу життя.
2.3 Надання на спортивних спорудах платних фізкультурно-оздоровчих послуг
в час, вільний від проведення навчальних занять з фізичного виховання,
спортивних змагань та спортивно-масових заходів.
2.4 Організація та проведення спортивних змагань з фехтування, у тому числі
міжнародних.
3. Права Клубу
3.1 Самостійно планує діяльність та визначає напрямки і перспективи свого
розвитку.
3.2 В межах затвердженого кошторису із зароблених спеціальних коштів
придбає необхідні для роботи інвентар, майно, лікуючі препарати, інше.
3.3 В межах затвердженого штатного розпису та згідно з колективною угодою
Університету визначає розмір оплати праці своїх працівників.

4. Обов’язки Клубу
4.1 Забезпечує ефективне цільове використання спортивних споруд, на яких
Клуб проводить свою роботу, раціональне використання енергоресурсів та
комунальних послуг.
4.2 Забезпечує належне обладнання місць проведення занять і змагань, у
відповідності до вимог правил проведення змагань з фехтування, правил
охорони праці та протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та
інших вимог.
4.3 Здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів господарчої
діяльності, що відображається у балансі Університету.
5. Структура і органи керівництва Клубу
5.1 Керівництво Клубом здійснює директор Клубу. Прийняття на роботу та
звільнення директора здійснюється за наказом ректора Університету. Посадові
обов’язки та права директора Клубу регламентуються посадовою інструкцією.
5.2 Директор Клубу підпорядкований проректору з науково-педагогічної
роботи.
5.3 Трудовий колектив Клубу складають працівники, що беруть участь своєю
працею в його діяльності на підставі трудового договору. Працівники Клубу у
своїй роботі керуються діючим законодавством України, Статутом
Університету, Правилами внутрішнього розпорядку, цим Положенням та
посадовими інструкціями.
5.4 Прийом та звільнення робітників здійснює ректор Університету по
наданню та рекомендаціям директора Клубу.
6. Фінансова діяльність Клубу
6.1 Фінансування діяльності Клубу здійснюється за рахунок спеціального
фонду Клубу, благодійних внесків, спонсорських коштів та ін.
6.2 Фінансова діяльність Клубу проводиться на підставі кошторису доходів та
витрат.
6.3 Клуб надає фізкультурно-оздоровчі послуги на підставі прейскуранту
вартості послуг.
6.4 Майно Клубу перебуває на балансі Університету і використовується
Клубом відповідно до видів та напрямків своєї діяльності та чинного
законодавства.
6.5 Бухгалтерський облік та звітність фінансової діяльності Клубу проводить
бухгалтерія Університету у встановленому порядку.
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