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П О Л О Ж Е Н Н Я 
про спортивну раду при обласній державній адміністрації 

 
1. Спортивна рада при обласній державній адміністрації (далі – спортивна 

рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для підготовки рекомен-
дацій та узгодженого вирішення питань, обговорення найважливіших напрямів 
діяльності у сфері фізичної культури і спорту. 

2. У своїй роботі спортивна рада керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, 
актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, нормативно-
правовими актами Міністерства молоді та спорту України, розпорядженнями 
голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.  

3. Основними функціями спортивної ради є: 

1) обговорення і надання рекомендацій з питань забезпечення реалізації 
державної політики у сфері фізичної культури і спорту на території області; 

2) розгляд пропозицій щодо забезпечення співпраці з органами місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями спортивного спрямування тощо; 

3) обговорення: 

прогнозів та пропозицій до проєктів документів та визначення шляхів їх 
реалізації; 

заходів щодо реалізації пріоритетних завдань і напрямів діяльності у 
сфері фізичної культури і спорту на території області, а також стану їх вико-
нання;  

4) розгляд питань про стан дотримання фінансової, бюджетної дисцип-
ліни у сфері фізичної культури та спорту;  

5) розроблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності Департаменту 
освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації, до повно-
важень якого відносяться питання реалізації державної політики у сфері фізич-
ної культури і спорту, установ (закладів) та організацій, що належать до сфери 
фізичної культури і спорту; 

6) розгляд інших питань, пов’язаних з реалізацією завдань, покладених на 
обласну державну адміністрацію у сфері фізичної культури і спорту. 

4. Спортивна рада має право:  

1) заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів обласної дер-
жавної адміністрації, підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери 
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управління обласної державної адміністрації, Департаменту освіти, науки, 
молоді та спорту обласної державної адміністрації з питань реалізації повнова-
жень у сфері фізичної культури і спорту;  

2) запрошувати для участі в засіданні спортивної ради представників міс-
цевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громад-
ських об’єднань;  

3) проводити: 

засідання, виїзні засідання; онлайн-засідання; 

4) одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій  інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності. 

5. До складу спортивної ради входять:  

голова спортивної ради (далі – Голова) – заступник голови обласної 
державної адміністрації; 

заступник Голови – начальник управління молоді та спорту Департаменту 
освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації, на якого по-
кладено функції щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури 
та спорту, відповідальна за зазначений напрям роботи;  

секретар спортивної ради, керівники установ, організацій, що належать до 
сфери фізичної культури і спорту; депутати обласної ради, представники орга-
нів місцевого самоврядування та громадських об’єднань, інші особи.  

6. Кількісний та персональний склад спортивної ради затверджує голова 
обласної державної адміністрації. 

7. Організаційною формою роботи спортивної ради є засідання. Періо-
дичність проведення засідань визначається Головою.  

8. Засідання спортивної ради проводяться відповідно до затвердженого 
плану роботи, в якому зазначаються: 

питання, що необхідно розглянути; 

терміни подання матеріалів; 

особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання 
спортивної ради; 

орієнтовні дати проведення засідань спортивної ради.  

Проєкти планів роботи спортивної ради розробляються на основі пропо-
зицій Голови та членів спортивної ради. Додаткові питання до затвердженого 
плану роботи спортивної ради може бути включено до проєкту порядку денного 
її засідання за рішенням Голови. Порядок денний засідання і рішення спортивної 
ради затверджуються членами спортивної ради шляхом голосування.  

9. Організаційне забезпечення роботи спортивної ради здійснює секретар 
спортивної ради. 
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10. Засідання спортивної ради веде її Голова, а у разі його відсутності – 
заступник Голови. 

11. Засідання спортивної ради проводиться у разі, коли в ньому беруть 
участь не менш ніж дві третини загальної кількості членів спортивної ради. 
Члени спортивної ради беруть участь у засіданнях особисто, без права заміни. 
Якщо член спортивної ради не може бути присутнім на засіданні, він має право 
попередньо подати Голові відповідні пропозиції у письмовій формі до кожного 
питання порядку денного засідання.  

12. Члени спортивної ради та особи, запрошені для участі у розгляді 
окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають 
необхідні пояснення.  

13. Рішення спортивної ради з кожного питання ухвалюються голосуван-
ням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного 
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. За рішенням 
головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування. Думка 
відсутнього члена спортивної ради з питань порядку денного засідання, яка 
подана у письмовій формі, розглядається на засіданні спортивної ради і вра-
ховується під час голосування.   

14. За рішенням Голови засідання спортивної ради може бути проведено в 
режимі відеоконференцій з використанням відповідного програмного забезпе-
чення, зокрема через Інтернет. 

15. Після засідання спортивної ради відповідальні за підготовку розгляну-
тих на засіданні питань доопрацьовують протягом десяти днів (якщо головую-
чим не встановлено інший термін) проєкти рішень спортивної ради з ураху-
ванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань 
порядку денного та схвалених спортивною радою. 

16. Засідання спортивної ради та ухвалені на ньому рекомендації 
оформлюються протоколами, що підписуються головуючим на засіданні та 
секретарем спортивної ради.  

Рекомендації спортивної ради доводяться до членів спортивної ради, 
керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій та орга-
нів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які реалі-
зують політику у сфері фізичної культури і спорту (у частині, що їх стосується). 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 
 


