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1. Загальні положення
1.1. Комітет з розвитку карате в системі освіти (надалі – Комітет) є постійно
діючим комітетом Всеукраїнської громадської організації «Українська
федерація карате» (надалі – Федерація), створеним з метою сприяння
широкому розвитку карате серед учнівської та студентської молоді в системі
освіти України, підвищення ролі карате у їх всебічному та гармонійному
розвитку.
1.2. Комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством України,
статутом Федерації, даним Положенням та рішенням керівних органів
Федерації.

2. Завдання Комітету
2.1. Основними завданнями комітету є:
- розвиток та популяризація карате як виду спорту та засобу фізичного
виховання в системі освіти України;

- сприяння підвищення рівня підготовки спортсменів серед учнівської та
студентської молоді;
- розробка та реалізація програм розвитку карате у системі освіти України;
- організація та проведення змагань з карате серед учнівської та студентської
молоді;
- сприяння створенню груп, секцій та відділень з карате у закладах освіти;
- проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів,
методичних семінарів, конференцій з карате у закладах освіти;
- представництво Федерації у відносинах з органами державної влади та
органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями з питань
розвитку карате в системі освіти;
- налагодження міжнародного співробітництва з питань розвитку карате
серед учнівської та студентської молоді.
2.2. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
- розробляє та реалізує програми розвитку карате в системі освіти України;
- бере участь у втіленні державних галузевих програм спрямованих на
розвиток карате серед учнівської та студентської молоді;
- організовує та проводить семінари, конференції, форуми, симпозіуми з
питань розвитку карате в системі освіти;
- надає організаційну та методичну допомогу закладам освіти з питань
розвитку карате як виду спорту та засобу фізичного виховання;
- бере участь у розробці навчальних програм та програм навчальнотренувального процесу, положень та регламентів щодо проведення змагань
з карате у системі освіти;
- погоджує всі заходи з питань розвитку карате в системі освіти що
проводяться Федерацією;
- проводить відбір та комплектацію збірних команд для участі у міжнародних
змаганнях серед учнівської та студентської молоді;

- здійснює інші повноваження відповідно до рішень керівних органів
Федерації.
3. Склад Комітету
3.1. До складу Комітету входять Голова Комітету, заступник Голови Комітету
та члени Комітету;
3.2. Персональний склад Комітету затверджується Президією Федерації за
поданням Голови Комітету.
4. Голова Комітету
4.1. Голова Комітету обирається Загальними зборами із числа членів
Федерації що не входять до складу Президії Федерації.
4.2. До компетенції Голови Комітету належить:
- здійснення загального керівництва Комітету;
- організація виконання рішень керівних органів Федерації з питань розвитку
карате в системі освіти;
- вирішення поточних питань діяльності Комітету;
- представництво Комітету у відносинах з профільним міністерством,
органами державної влади, громадськими організаціями, установами та
організаціями усіх форм власності в Україні та за кордоном;
- організація роботи членів Комітету та працівників які залучені до участі у
роботі Комітету;
- забезпечення ведення відповідної документації у роботі Комітету;
- виконання інших завдань згідно рішення керівних органів Федерації.
4.3. Голова Комітету відповідно до покладених на нього завдань:
- визначає порядок роботи Комітету та головує на його засіданнях;
- здійснює розподіл посадових обов’язків, доручень та завдань між членами
Комітету та працівниками що залучені до роботи Комітету;

- виступає від імені Комітету у відносинах з органами державної влади,
громадськими організаціями, установами освіти та організаціями усіх форм
власності в Україні та за кордоном;
- має право брати участь у засіданнях керівних органів Федерації та її
відокремлених підрозділів;
- вносить подання Президії Федерації про затвердження персонального
складу Комітету;
- видає в межах повноважень Комітету накази та здійснює контроль за їх
виконанням;
- підписує листи та іншу документацію Комітету;
- накладає дисциплінарні стягнення та застосовує заходи заохочення до
членів Комітету;
- щорічно звітує перед Президією Федерації про проведену роботу;
- здійснює інші повноваження з метою виконання завдань Комітету.

5. Засідання Комітету
5.1. Засідання Комітету скликаються за необхідністю Головою Комітетом або
більшістю його членів;
5.2. Засідання Комітету є правомочним за умови участі у ньому більше
половини осіб які входять до його складу;
5.3. Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів, шляхом
відкритого голосування. За умови рівності голосів вирішальним є голос
Голови Комітету.

6. Заключні положення
6.1. Зміни до Положення Комітету вносяться Президією Федерації в порядку
визначеному чинним законодавством та Статутом Федерації;
6.2. Положення набирає чинності з моменту його затвердження Президією
Федерації.

