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І. Загальні положення 

 

1.1. ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ «ІНВАСПОРТ» (далі – ДРЦ 

«ІНВАСПОРТ») заснований на спільній власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради, та є 

неприбутковою організацією. ДРЦ «ІНВАСПОРТ» створений відповідно до 

рішення Донецької обласної ради від 28 грудня 2011року № 6/8-215 шляхом 

перетворення Донецького обласного центру інвалідного спорту «Інваспорт» і є 

його правонаступником з усіх прав і обов’язків. 

ДРЦ “ІНВАСПОРТ” є спеціалізованим комунальним закладом, який 

забезпечує розвиток фізичної культури і спорту серед осіб з інвалідністю на 

регіональному рівні та проводить відповідні заходи з фізичної культури і 

спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації. 
 

ДРЦ «ІНВАСПОРТ» не має на меті одержання прибутку від здійснення 

своєї діяльності. 
 

1.2. Управління ДРЦ «ІНВАСПОРТ» в межах повноважень згідно з 

рішенням обласної ради від 04 березня 1999 року № 23/5-116 «Про делегування 

повноважень Донецької обласної ради Донецькій обласній державній 

адміністрації щодо управління майном області та про затвердження переліку 

об’єктів спільної власності територіальних громад, що знаходяться в 

управління обласної ради» (із змінами), здійснює облдержадміністрація.  
 

1.3. Координацію роботи ДРЦ «ІНВАСПОРТ» щодо розвитку фізичної 

культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації 

в регіоні, зміцнення його матеріально-технічної бази здійснює управління 

фізичної культури та спорту облдержадміністрації (далі – Управління). 
 

1.4. Координацію діяльності ДРЦ «ІНВАСПОРТ», проведення 

моніторингу виконання ДРЦ «ІНВАСПОРТ» державних програм з розвитку 

фізичної культури і спорту та внесення Управлінню пропозицій щодо 

визначення пріоритетних напрямів діяльності ДРЦ «ІНВАСПОРТ» здійснює 

Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «ІНВАСПОРТ» (далі - 

Укрцентр). 
 

1.5. Повне найменування ДРЦ «ІНВАСПОРТ»: ДОНЕЦЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ «ІНВАСПОРТ».  
 

Скорочене найменування: ДРЦ «ІНВАСПОРТ». 
 

 2. Мета та основні напрямки діяльності ДРЦ «ІНВАСПОРТ» 
 

2.1. Основною метою ДРЦ «ІНВАСПОРТ» є забезпечення розвитку 

фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю на регіональному рівні та 



3 

 

проведення відповідних заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 

та їх фізкультурно-спортивної реабілітації. 
 

2.2. Основними завданнями ДРЦ «ІНВАСПОРТ» є:  

      2.2.1. Участь у розробленні пропозицій до державних та регіональних 

програм з розвитку фізичної культури і спорту. 

      2.2.2. Організація та проведення серед осіб з інвалідністю різних вікових 

груп навчально-тренувальної роботи, спортивних змагань, фізкультурно-

спортивних та реабілітаційних заходів. 

2.2.3. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення спортивної бази 

для проведення заходів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх 

фізкультурно-спортивної реабілітації. 

2.2.4. Сприяння у створенні умов для безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю до фізкультурно-спортивних споруд. 

2.2.5. Сприяння діяльності спортивних клубів осіб з інвалідністю, 

спортивних федерацій осіб з інвалідністю з нозологій на місцях, інших 

громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості. 
 

2.3.  ДРЦ «ІНВАСПОРТ» відповідно до покладених на нього завдань: 

2.3.1. Забезпечує виконання державних та регіональних програм 

розвитку фізичної культури і спорту. 

2.3.2. Забезпечує ефективне використання коштів, матеріальних ресурсів 

для проведення заходів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх 

фізкультурно-спортивної реабілітації. 

2.3.3. Здійснює навчально-тренувальну підготовку спортсменів з 

інвалідністю області з визнаних в Україні видів спорту осіб з інвалідністю, 

забезпечує їх спортивною формою та інвентарем, а також забезпечує їх участь у 

заходах, передбачених календарним планом фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів області на відповідний рік. 

2.3.4. Проводить роботу з підготовки спортсменів області з інвалідністю, 

в тому числі за участю дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з 

інвалідністю та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл для осіб з інвалідністю 

паралімпійського та дефлімпійського резерву, бере участь в організації 

навчально-тренувального процесу, а також здійснює відбір та формує з кращих 

спортсменів області збірні команди області з видів спорту осіб з інвалідністю 

для участі у всеукраїнських змаганнях. 

2.3.5. Забезпечує згідно із встановленими нормативами учасників 

спортивних заходів, що проводяться на території області, у разі потреби 

транспортними засобами, приміщенням для проживання, організовує 

харчування, доступ до спортивних споруд, створює умови для проведення 

спортивних заходів. 

2.3.6. Присвоює спортивні розряди спортсменам області з інвалідністю 

згідно з Єдиною спортивною класифікацією України. 

2.3.7. Вносить пропозиції щодо присвоєння спортивних розрядів, 

почесних спортивних звань переможцям змагань, працівникам і активістам 
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фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної 

реабілітації; нагороджує кращих спортсменів, фахівців, активістів, які досягли 

високих спортивних результатів. 

2.3.8. За дорученням Укрцентру організовує та проводить заходи, 

передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України. 

2.3.9. Замовляє відповідно до кошторису спортивну форму, обладнання 

та інвентар, грамоти, дипломи, медалі, кубки, вимпели, значки, сувеніри, 

друковані матеріали, необхідні для проведення спортивних змагань та 

забезпечення діяльності ДРЦ «ІНВАСПОРТ». 

2.3.10. Здійснює заходи щодо розвитку та популяризації на території 

області та на місцях видів спорту осіб з інвалідністю, подає Управлінню 

пропозиції щодо проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

серед осіб з інвалідністю. 

2.3.11. Надає методичну допомогу у створенні та організації діяльності 

місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». 

2.3.12. Проводить семінари, наради, конференції з питань розвитку 

фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної 

реабілітації, бере участь у всеукраїнських та регіональних нарадах із 

зазначених питань. 

2.3.13. Вносить щороку згідно з чинним законодавством пропозиції до 

проектів місцевих бюджетів щодо вирішення питань розвитку фізичної 

культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної 

реабілітації. 

2.3.14. Сприяє впровадженню в практику інноваційних науково-

методичних розробок у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та 

їх фізкультурно-спортивної реабілітації. 

2.3.15. Вивчає потребу області у фахівцях для фізкультурно-спортивної 

та реабілітаційної роботи осіб з інвалідністю, сприяє підвищенню кваліфікації 

таких фахівців на регіональному рівні. 

2.3.16. Взаємодіє з дитячо-юнацькими спортивними школами для осіб з 

інвалідністю.  

2.3.17. Співпрацює з громадськими організаціями фізкультурно-

спортивної спрямованості, Національним комітетом спорту інвалідів України, 

спортивними федераціями осіб з інвалідністю, їх спілками та осередками на 

місцях. 

2.3.18. Проводить інформаційно-пропагандистську діяльність щодо 

розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-

спортивної реабілітації на регіональному рівні. 

2.3.19. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань. 

 

3. Юридичний статус ДРЦ «ІНВАСПОРТ» 
 

3.1. ДРЦ «ІНВАСПОРТ» є юридичною особою. Права юридичної особи 

ДРЦ «ІНВАСПОРТ» набуває з дня його державної реєстрації. ДРЦ 
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«ІНВАСПОРТ» має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах 

Державної казначейської служби України, круглу печатку зі своїм 

найменуванням, штамп, бланки, емблему. 

3.2. ДРЦ «ІНВАСПОРТ» у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

3.3. ДРЦ «ІНВАСПОРТ» має право укладати угоди, набувати майнові та 

особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в 

судових органах. 

3.4. ДРЦ «ІНВАСПОРТ» несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. 

3.5. ДРЦ «ІНВАСПОРТ» взаємодіє з місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров’я, 

освіти, іншими установами і організаціями. 

3.6. Перевірку діяльності ДРЦ «ІНВАСПОРТ» можуть здійснювати 

органи, які уповноважені на це відповідно до чинного законодавства, у межах 

наданих їм повноважень. 

 

4. Майно та фінансово-господарська діяльність ДРЦ «ІНВАСПОРТ» 
 

4.1. Майно ДРЦ «ІНВАСПОРТ» становлять основні фонди та оборотні 

кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному 

балансі ДРЦ «ІНВАСПОРТ».  

 

4.2. Фінансово-господарська діяльність ДРЦ «ІНВАСПОРТ» 

здійснюється на основі кошторису, який складається і затверджується 

відповідно до законодавства. 
 

4.3. ДРЦ «ІНВАСПОРТ» подає щороку Управлінню та Укрцентру звіт 

про результати своєї фінансово-господарської діяльності. 
 

4.4. Майно ДРЦ «ІНВАСПОРТ» є спільною власністю територіальних 

громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради і 

закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право 

оперативного управління, ДРЦ «ІНВАСПОРТ» відповідно до чинного 

законодавства здійснює володіння, користування і розпорядження цим майном. 
 

4.5. Джерелами формування майна та кошторису ДРЦ «ІНВАСПОРТ» є: 

- кошти обласного бюджету; 

- надходження від плати за послуги, що надаються ДРЦ «ІНВАСПОРТ» 

згідно із законодавством;  

- благодійні внески, гранти та дарунки фізичних і юридичних осіб; 

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
 

4.6. Отримані доходи (прибутки) ДРЦ «ІНВАСПОРТ» або їх частини не 

підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів ДРЦ 

«ІНВАСПОРТ», працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 



6 

 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

4.7. Доходи (прибутки) ДРЦ «ІНВАСПОРТ» використовуються 

виключно для фінансування видатків на утримання ДРЦ «ІНВАСПОРТ», 

реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим 

Положенням. 

4.8. ДРЦ «ІНВАСПОРТ» має право відчужувати, списувати майно з 

балансу або надавати його в оренду у встановленому законодавством порядку. 

4.9. Розширення, оновлення, реконструкція основних фондів 

здійснюється в межах затвердженого кошторису за погодженням з 

Управлінням. 

4.10. Матеріально-технічна база ДРЦ «ІНВАСПОРТ» може включати 

адміністративні приміщення та спортивні бази, оздоровчо-спортивні табори, 

підсобні приміщення, обладнання, засоби зв’язку, оргтехніку, транспортні 

засоби, майданчики, земельні ділянки, інше рухоме і нерухоме майно, що 

перебуває в його користуванні та володінні. 

4.11. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи ДРЦ 

«ІНВАСПОРТ» надаються в користування безоплатно або на пільгових умовах 

спортивні об’єкти, спортивні споруди, культурні, оздоровчі та інші заклади. 

Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно 

до чинного законодавства. 

4.12. Вилучення (викуп), добровільна відмова від права користування 

земельною ділянкою (при її наявності), на якій розташований ДРЦ 

«ІНВАСПОРТ», здійснюється у встановленому чинним законодавством 

порядку. 

4.13. Збитки, завдані ДРЦ «ІНВАСПОРТ» в результаті порушення його 

майнових або особистих немайнових прав фізичними чи юридичними особами, 

державними органами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 
 

5. Права та обов’язки ДРЦ «ІНВАСПОРТ» 
 

 5.1. ДРЦ «ІНВАСПОРТ» має право: 

 5.1.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів 

облдержадміністрації, виконавчих органів міських рад, райдержадміністрацій, 

федерацій з видів спорту, спортивних товариств, інших державних та 

громадських організацій, підприємств та установ, незалежно від форми 

власності, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього 

завдань. 

 5.1.2. Залучати спеціалістів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, 

підприємств, установ і організацій (за погодженням із керівниками) для 

розгляду питань, що належать до його компетенції. 

 5.1.3. Укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями всіх 

форм власності на виконання робіт щодо підвищення рівня фізкультурно-
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оздоровчої, спортивної роботи серед осіб з інвалідністю та підготовки 

паралімпійського та дефлімпійського резерву. 

 5.1.4. Співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями всіх 

форм власності та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості, іншими громадськими об’єднаннями, окремими громадянами в 

реалізації проектів щодо оздоровлення осіб з інвалідністю, у т.ч. дітей засобами 

фізичної культури і спорту. 

 5.1.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать 

до його компетенції. 
 

 5.2. ДРЦ «ІНВАСПОРТ» зобов’язаний: 

 5.2.1. Постійно виконувати покладені на нього функції. 

 5.2.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів до бюджету відповідно до чинного законодавства. 

 5.2.3. Формувати структуру і штати згідно нормативів та в межах 

кошторисних призначень. 

 5.2.4. Виконувати зобов’язання по укладених договорах. 

 5.2.5. Виконувати інші обов’язки, відповідно до діючого законодавства. 
 

5.3. ДРЦ «ІНВАСПОРТ» веде первинний та бухгалтерський облік 

результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію та адміністративні 

дані. Порядок організації виконання кошторису та ведення бухгалтерського 

обліку, подання статистичної інформації та фінансової, податкової звітності 

визначається законодавством. 

 

6. Органи управління ДРЦ «ІНВАСПОРТ» 

 

   6.1. ДРЦ «ІНВАСПОРТ» очолює начальник, який призначається на 

посаду і звільняється в установленому законодавством порядку за погодженням 

з начальником Укрцентру. 
 

   6.2. Начальник ДРЦ «ІНВАСПОРТ»: 

   6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю ДРЦ «ІНВАСПОРТ», несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.  

6.2.2. Розпоряджається коштами ДРЦ «ІНВАСПОРТ» в межах 

затвердженого кошторису витрат, укладає цивільно-правові угоди, відкриває 

рахунки в органах Державної казначейської служби.  

   6.2.3. В установленому порядку призначає на посаду і звільняє з посади 

працівників ДРЦ «Інваспорт» та готує Управлінню подання щодо призначення 

на посаду та звільнення з посади директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

для осіб з інвалідністю. 

 6.2.4. Затверджує структуру та розробляє штатний розпис ДРЦ 

«ІНВАСПОРТ» у межах фонду заробітної плати. Гранична чисельність та 

штатний розпис ДРЦ «ІНВАСПОРТ» затверджується Управлінням. 
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 6.2.5. Затверджує положення про структурні підрозділи ДРЦ 

«ІНВАСПОРТ» та посадові інструкції працівників ДРЦ «ІНВАСПОРТ». 
 

 6.2.6. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 

виконання. 
 

 6.2.7. Застосовує заохочення та заходи стягнення за порушення трудової 

дисципліни до працівників ДРЦ «ІНВАСПОРТ». Встановлює надбавки, 

доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам ДРЦ 

«ІНВАСПОРТ» у відповідності до чинного законодавства у межах кошторису 

витрат. 
 

 6.2.8. Забезпечує дотримання вимог з охорони праці, виконання 

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, правил техніки безпеки. 
 

 6.2.9. Представляє ДРЦ «ІНВАСПОРТ» у місцевих органах виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, в судових та інших органах, на 

підприємствах, установах, організаціях.  
 

 6.2.10. Бере участь у нарадах, колегіях, які проводить Управління, 

засіданнях колегіальних органів тощо. 
 

 6.2.11. Бере участь у здійсненні заходів з виконання державних, 

регіональних, місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту. 
 

 6.2.12. Здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності ДРЦ 

«ІНВАСПОРТ» в межах кошторису витрат. 
 

 6.2.13. Забезпечує ДРЦ «ІНВАСПОРТ» кваліфікованими кадрами. 

 6.2.14. Укладає колективний договір відповідно до законодавства про 

працю. 

 6.2.15. Контролює виконання правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

 6.2.16. Здійснює інші повноваження згідно із законодавством. 
 

 6.3. Начальник ДРЦ «ІНВАСПОРТ» може мати заступника, якого 

призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, встановленому чинним 

законодавством за погодженням з Управлінням та начальником Укрцентру. 
 

6.4. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

ДРЦ «ІНВАСПОРТ», для обговорення найважливіших напрямів його 

діяльності та розвитку фізкультурно-реабілітаційної роботи серед осіб з 

інвалідністю у регіоні, при ДРЦ «ІНВАСПОРТ» може бути створений на 

громадських засадах колегіальний орган. 
 

7. Діяльність ДРЦ «ІНВАСПОРТ» у рамках міжнародного співробітництва 
 

7.1. ДРЦ «ІНВАСПОРТ» за наявності належної матеріально-технічної 

бази, власних коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із 
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спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, 

проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного 

досвіду роботи.  
 

7.2. ДРЦ «ІНВАСПОРТ» має право укладати угоди про співробітництво, 

встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною 

культурою і спортом, закладами освіти, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у 

встановленому законодавством порядку. 

 

8. Ліквідація та реорганізація ДРЦ «ІНВАСПОРТ» 

 
 

8.1. Припинення діяльності ДРЦ «ІНВАСПОРТ» може здійснюватись 

шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 
 

8.2. Реорганізація або ліквідація ДРЦ «ІНВАСПОРТ» здійснюється: 

 

за рішенням обласної ради, або уповноваженого органу, погодженим з 

Укрцентром; 

на підставі рішення господарського суду. 
 

8.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, створеною обласною 

радою або уповноваженим органом, а у випадках ліквідації за рішенням 

господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною господарським 

судом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління ДРЦ «ІНВАСПОРТ». 
 

8.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ДРЦ «ІНВАСПОРТ», 

виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає 

ліквідаційний баланс та представляє його на затвердження обласній раді, 

вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості. 
 

8.5. При реорганізації або ліквідації ДРЦ «ІНВАСПОРТ» працівникам, які 

звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав і інтересів 

відповідно до законодавства України про працю. 
 

8.6. У випадку реорганізації права та зобов’язання ДРЦ «ІНВАСПОРТ» 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 
 

8.7. У разі припинення ДРЦ «ІНВАСПОРТ» (у результаті його ліквідації, 

злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути 

передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зараховані до доходу бюджету. 
 

8.8. Майно, що залишається після задоволення вимог кредиторів, 

використовується згідно з чинним законодавством. 
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8.9. ДРЦ «ІНВАСПОРТ» вважається ліквідованим з дня внесення до 

державного реєстру запису про припинення його діяльності.  

 

 

 

9. Порядок внесення змін та доповнень до Положення 

Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 

передбаченому чинним законодавством. 

 

 

Положення розроблено управлінням фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації спільно з ДОНЕЦЬКИМ РЕГІОНАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ З 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ «ІНВАСПОРТ». 

 
 

Начальник управління з фізичної культури   

та спорту облдержадміністрації                                                    В.П. Мицик  

 

 

Начальник ДРЦ «ІНВАСПОРТ»                          К.Б. Шевченко 

  

 

 


