
    
«Затверджую»     «Затверджую» 

Ректор       В.о. голови профкому 

КПІ ім. Ігоря Сікорського   КПІ ім. Ігоря Сікорського 

____________ М.З. Згуровський  _____________ М.О. Безуглий  

«____» __________ 2018 р.   «____» _________ 2018 р. 

 

ПОРЯДОК 

пільгового відвідування спортивних секцій 

Центру фізичного виховання і спорту КПІ ім. Ігоря Сікорського  

дітьми та онуками працівників – членів первинної профспілкової 

організації працівників університету 
 

Цей Порядок є документом, що регламентує порядок відвідування на 

пільгових умовах спортивних секцій Центру фізичного виховання і спорту (далі 

ЦФВіС) КПІ ім. Ігоря Сікорського дітьми та онуками віком до 16 років включно 

працівників – членів профспілкової організації університету (далі Профкому). 

 

1. Дітям та онукам працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського Профкомом 

надається право на відвідування спортивних секцій ЦФВіС на пільгових умовах, 

які визначаються цим Положенням. 

2. Перелік спортивних секцій, їх керівників та розпорядку роботи, на 

відвідування яких поширюється пільга, затверджується Директором ЦФВіС та 

головою Профкому до 15 вересня поточного року. 

3. Відвідування спортивних секцій на пільгових умовах оплати можливе 

лише при включенні дитини (онука) працівника до абонементної групи під 

керівництвом тренера за обраним видом спорту. 

4. Пільга встановлюється у граничному розмірі 50% вартості відвідування 

однієї спортивної секції з розрахунку не більш ніж 8 занять на місяць на одну 

дитину (онука) одного працівника університету на період з 01 жовтня по 30 квітня 

поточного навчального року. Пільга з одного місяця на інший не переноситься. 

5. У випадку, коли один працівник університету бажає включити до 

абонементних груп ЦФВіС двох та більше дітей (онуків), або включити одну 

дитину (онука) до двох та більше спортивних секцій, пільга, встановлена у 

відповідності до п.4 цього положення, може бути розподілена між двома та більше 

дітьми (онуками) або між різними секціями, не перевищуючи при цьому свого 

граничного розміру. 

 6. Для організації та обліку надання послуг ЦВФіС на пільгових умовах на 

підставі списку, поданого профбюро відповідного підрозділу, дитині (онуку) 

працівника університету Профком видає посвідчення встановленого зразка на 

право відвідування спортивних секцій ЦФВіС, підписане головою Профкому та 

завірене печаткою. 

7. Для відвідування спортивних секцій працівник пред’являє посвідчення 

дитини (онука) в бухгалтерію ЦФВіС і здійснює оплату від свого імені повної 

вартості необхідних абонементів. 

8. Отримання пільгових абонементів фіксується у відповідному журналі у 

бухгалтерії ЦФВіС. 



9. Пільга (компенсація вартості надання платних послуг ЦФВіС) 

виплачується працівнику бухгалтерією Профкому щоквартально у вигляді 

грошової допомоги на підставі Акту звірки, затвердженому директором ЦФВіС та 

головою Профкому, а також особистої заяви працівника, що здійснив оплату у 

відповідності до п.7 цього Порядку. 

10. Правила та особливості допуску дітей (онуків) працівників Університету 

до спортивних об’єктів ЦФВіС визначаються загальними правилами організації 

відвідування ЦФВіС і здійснюються на підставі пред’явлення посвідчення, 

виданого Профкомом. 

11. Передача посвідчення на право відвідування спортивних секцій ЦФВіС 

дітьми (онуками) працівників сторонній особі заборонена. У випадку 

встановлення випадків передачі посвідчення стороннім особам, працівник 

Університету втрачає право на отримання пільги на один рік. Поновлення права 

через один рік можливе лише за умови компенсації Профкому вартості 

неправомірно отриманих послуг сторонньою особою. 

 

Порядок затверджено на засіданні профкому КПІ ім. Ігоря Сікорського  

(протокол № ______ від 13 вересня 2018р.) 
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