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Правила використання на  спортивних майданчиків  

Ірпінської ДЮСШ. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1. Спортивні майданчики  – площинна споруда, обмежена по периметру 

огорожою, призначена для організації роботи із загальнофізичної підготовки та 

підготовки з видів  спорту для вихованців Ірпінської ДЮСШ ,  організації та 

проведення спортивно-масових заходів , а також призначена для проведення 

самостійного тренувального процесу . 

1.1 Правила користування спортивними  майданчиками Ірпінської дитячо-

юнацької спортивної школи Ірпінської міської ради, розроблені в цілях 

врегулювання порядку эксплуатації та використання  спортивних майданчиків 

розташованих за адресою : вул.Пролетарська ,40 ,м.Ірпінь,Київська область.  

1.2. Дані  Правила  поширюються на відносини  пов'язані з організацією і 

проведенням на території спортивних майданчиків заходів  фізкультурно-

оздоровчої і спортивно- масової роботи з громадянами ,відвідувачами в будні,  

вихідні  дні та соціальні години в періоди часу.які  не пов'язані із розкладом  

навчально-тренувального процесу відділень  Ірпінської ДЮСШ.  

1.3. Визначення статусу Відвідувач, Співробітник  спортивного комплексу 

ДЮСШ: 

1.3.1. Статусом Відвідувача володіє: 

- Особа, яка отримуює  в спортивному комплексі ДЮСШ  послуги на 

безкоштовній, платнію, пільговій основі разово і / або постійно; 

- Особа, яка  є вихованцем дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ далі), ; 

- Особа, яка є супроводжуючим інваліда або дитину віком до 14 років,  

- Особа, яка є представником організацій, установ, підприємств, з якими у 

Ірпінській ДЮСШ  укладено договір на надання послуг ; 



- Особа, яка є офіційним представником ЗМІ, і його прихід узгоджений з 

адміністрацією ДЮСШ. 

 - Особа, яка є учасником і або / глядачем спортивно-масового заходу;  

- Вихованці та тренери ДЮСШ, спортсмени, що приходять для проведення 

навчально-тренувальних занять; 

- Учні загальноосвітніх закладів та особи їх супроводжуючі. 

1.3.1. Статусом Співробітника володіють особи, які працюють в Ірпінській 

ДЮСШ  на постоянній основі, за сумісництвом. 

1.4. Надання платних послуг Ірпінською ДЮСШ  здійснюється відповідно до 

Положення «Про правила надання платних послуг населенню Ірпінською 

ДЮСШ», в якому Відвідувач, що користується платними послугами, набуває 

статусу Клієнта. 

1.5. Правила відвідування є єдиними для всіх відвідувачів і співробітників 

комплексу. Відвідувачі зобов'язані ознайомитися з цими правилами до 

користування послугами. 

1.6.Оплата разового заняття та укладання договору підтверджує згоду 

відвідувача з цими  Правилами та забовязує його до виконання . 

1.7. Режим роботи спортивних майданчиків затверджується директором ДЮСШ 

та доводиться до відома відвідувачів у звичайному порядку. 

1.8. Дозвіл на відвідування спортивних майданчиків  в обовязковому порядку 

узгоджується з адміністрацією Ірпінської ДЮСШ.  

1.9.  Відповідальною особою за організацію порядку на території спортивних  

майданчиків  під час проведення заходів фізкультурно-оздоровчої і спортивно-

масової роботи з населенням є тренер за місцем проживання, громадський 

активіст – тренер , дорослі ,які  супроводжують дітей. 

1.10. Перед проведенням індивідуальних ,групових тренувальних занять або 

спортивних змагань відвідувачі спортивних майданчиків Повинні ознайомитись 

з цими Правилами. 

1.11.  За життя та здоров'я відвідувачів спортивних майданчиків ,які займаються 

індивідуальними фізкультурно – спортивними заняттями адміністрація 

Ірпінської ДЮСШ відповідвльності не несе. 

 



2.  НА ТЕРИТОРІЇ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:  

 2.1  Займатись дітям (групі дітей) віком  до 14 років без  тренера,громадського 

активіста  або батьків,з метою уникнення  нещасних випадків ; 

2.2. Зайниматися у взутті  з  шипованною  підошвою  із залізним обрамленням; 

2.3. Розпивати спиртні напої (адміністративне покарання згідно Кодексу 

України  про адміністративні правопорушення  Стаття 178   - штраф до 

850 грн,), вживати наркотичні або психотропні речовини (до 15 діб арешту); 

2.4. Проносити на територію спортивного майданчика скляний посуд, вибухо-

пожежонебезпечні речовини, піротехнічні вироби, а також запускати феєрверки, 

салюти і т.п. (адміністративне покарання згідно Кодексу України про 

адміністративні правопорушення - штраф до 1 020 грн); 

2.5.Палити на спортивному майданчику та прилеглій до них території 

(адміністративне покарання згідно Кодексу України  про адміністративні 

правопорушення  Стаття 175-1 - штраф до 300 грн); 

2.7. Вигулювати тварин на території спортивного майданчика (адміністративне 

покарання згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення 

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

Ст.152); 

2.8. Кидати сторонні предмети, розкидати і складувати сміття, харчові відходи, 

розливати хімічні речовини на покриття  (адміністративне покарання згідно 

Кодексу України про адміністративні правопорушення -штраф до 850 

гривень), а також заподіювати збиток покриттю будь-якими предметами, 

наносити вандальні написи, рекламні оголошення (в такому випадку, сума 

відшкодування дорівнюватиме вартості пошкодженого майна); 

2.9. Висіти на огорожах, воротах та інших конструкціях спортивних 

майданчиків; 

2.10. Використовувати обладнання спортивних майданчиків не за прямим 

призначенням; 

2.11 Створювати конфліктні ситуації, виражатися нецензурною лайкою, 

допускати образливі вирази і хуліганські дії на адресу інших осіб; 

2.12 Залишати дітей молодше 7 років без нагляду дорослих або старших дітей; 



2.13 Проводити  несанкціоновані заходи (збори, мітинги, масові гуляння, пікніки 

і т.д.); 

2.14. Розміщувати будівельні матеріали, складувати предмети домашнього 

вжитку та інше майно; 

2.15. Псувати зелені насадження навколо території майданчика (штраф до 30 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); 

2.16. Ламати, переміщувати, розфарбовувати і використовувати не за 

призначенням спортивне обладнання, малі архітектурні форми, лавки і огорожі; 

2.17. Кріпити до огорож різні розтяжки, вивіски, оголошення без відповідного 

дозволу; 

2.18. Залишати без нагляду спортивний інвентар, одяг та інші особисті речі; 

2.19. Використовувати спортивні майданчики в цілях отримання прямої вигоди , 

проводити  торгівельну, рекламну, а також іншу комерційну діяльність без 

попередньої домовленості з адміністрацією ;   

2.20. Використовувати обладнання  спортивних майданчиків не за його прямим; 

2.21.Використовувати спортивні майданчики під час технічного обслуговування;   

2.22.Використовувати спортивні майданчики при несприятливих погодних 

умовах (випадіння опадів, сильний вітер і. т.п.);  

2.23. В'їзд  на територію спортивних майданчиків на велосипедах, роликових 

коньках, мото чи автотранспорті на високих підборах; 

3 . НА ТЕРИТОРІІ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ВІДВІДУВАЧІ 

ЗАБОВ'ЯЗАНІ: 

3.1.Відвідувати спортивні майданчики  в установлений  цими Правилами час з 

обовязковим попереднім узгодженням конкретного часу відвідування з 

адміністрацією ДЮСШ; 

3.1 Суворо дотримуватися громадського  порядку, бути взаємно ввічливими, 

уважними до осіб похилого віку, інвалідів і маленьких дітей; 

3.2 Дотримуватися встановленого графіку користування спортивними 

майданчиками  щоб уникнути конфліктів інтересів;  



3.3.Відвідувачі, через стан здоров'я схильні до раптової втрати свідомості, 

епілептичних припадків повинні користуватися послугами спорткомплексу 

тільки з супроводжуючим. 

3.4. Дбайливо ставиться до шкільного майна; 

3.5. Входити на територію спортивних  майданчиків та виходити з їх території 

лище через відведені для цих цілей місця;   

3.6 Дотримуватись чистоти на спортивних майданчиках і навколо них; 

3.7 Утримувати товаришів від негідних вчинків; 

3.8 Перебувати на території спортивних майданчиків  тільки в спортивному 

взутті; 

3.9 Виконувати всі вимоги  директора, адміністративного персоналу, тренерів та 

охорони спортивного майданчика;  

3.10.Дотримуватись заходів безпеки під час перебування  на территорії 

спортивних майданчиків. 

 4 . НА ТЕРИТОРІЇ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ  МОЖУТЬ 

ПРОВОДИТИСЬ НАСТУПНІ ЗАХОДИ: 

4.1 Навчально-тренувальні заняття та навчально-тренувальні збори вихованців 

ДЮСШ під керівництвом тренерів –викладачів Ірпінської ДЮСШ; 

4.2 Спортивні свята, змагання з видів спорту серед аматорів; 

4.3 Міські шкільні спартакіади та змагання; 

4.4 Самостійні індивідуальні заняття мешканців міста  у вільний від групових 

планових навчально-тренувальних занять на платній основі . 

4.5 Безкоштовне відвідування спортивних майданчиків  для школярів тадітей з 

батьками міста в рамках заохочувальної спортивної акції  ДЮСШ                                

« Здорова родина – сильна Україна» .в разі відсутності спортивно-масових 

заходів та тренувань учнів ДЮСШ  : 

Субота  та неділя   з 12.00-17 .00 (в/б ,б/б ); 

Понеділок – пятниця  з 15 – 17.00 - баскетбольний майданчик ; 

Футбольне поле - за окремим графіком ( додається) 

 


