
 
УКРАЇНА 

 
          ДОРУЧЕННЯ 

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від 30 квітня  2013 року                       №24 

м. Тернопіль 
 

Про Спартакіаду державних  

службовців області у 2013 році 
   

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України 
“Про фізичну культуру і спорт” та інших законодавчих актів України”, 

Положення щодо проведення Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд 

державних службовців Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженого наказом 

Головного управління Державної служби України та Міністерства України у 

справах сім’ї, молоді та спорту від 28.09.2007 № 258/3470, зареєстрованим 

Міністерством юстиції України 11.10.2007 №1160/14427 (із змінами) та з метою 
залучення державних службовців до занять фізичною культурою та спортом, 

пропаганди здорового способу життя: 

1. Провести спартакіаду державних службовців області (далі – 
Спартакіада) протягом квітня – травня (І етап) та з 31 травня по                               

02 червня 2013 року (фінал) на базі міжгосподарського пансіонату з лікування 

“Лісова пісня” (м. Борщів). 

2. Утворити організаційний комітет за підготовки та проведення 
спартакіади державних службовців області у 2013 році у складі згідно з 

додатком. 

Голові організаційного комітету затвердити положення про Спартакіаду. 

3. Борщівській районній державній адміністрації забезпечити підготовку 
місць для проживання, харчування та проведення змагань учасників 

Спартакіади. 

4. Управлінню з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, 
районним державним адміністраціям організувати підготовку та участь 

делегацій у Спартакіаді. 

5. Районним державним адміністраціям: 

1) здійснювати контроль за проведенням І етапу Спартакіади; 
2) сформувати збірні команди з числа переможців та скерувати їх на 

змагання обласної Спартакіади; 

3) про проведену роботу інформувати управління з питань фізичної 
культури і спорту обласної державної адміністрації до 24 травня 2013 року.  
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6. Відповідальним за проведення змагань Спартакіади призначити 

управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації та 

зобов’язати його інформувати обласну державну адміністрацію про виконання 

доручення до 10 червня 2013 року. 
7. Визначити базовою організацією щодо підготовки та проведення 

Спартакіади Тернопільську обласну організацію ФСТ “Спартак”.  

8. Рекомендувати Тернопільській обласній організації профспілки 

працівників державних установ передбачити виділення коштів для придбання 
нагородної атрибутики для вшанування переможців і призерів фінальної 

частини Спартакіади. 

7. Визнати таким, що втратило чинність, доручення голови обласної 
державної адміністрації від 08 травня 2012 року № 28 “Про спартакіаду 

державних службовців області у 2012 році”. 
8. Контроль за виконанням доручення покласти на заступника голови  

обласної державної адміністрації ГОЧА П.В. 

 

 

Голова обласної державної 

  адміністрації                           В.А.ХОПТЯН 
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Додаток 

до доручення голови 
обласної державної адміністрації 

 30.04.2013 №24 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення 

спартакіади державних службовців області у 2013 році 

      

ГОЧ 
Петро Володимирович 

- заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова організаційного 

комітету 

 
ПІДГАЙНИЙ 

Ігор Васильович 

- начальник управління з питань фізичної 

культури і спорту обласної державної 

адміністрації, заступник голови 

організаційного комітету 
 

ЛЯЛИК 

Вадим Михайлович 

 

- головний спеціаліст управління з питань 

фізичної культури і спорту обласної 

державної адміністрації, секретар 
організаційного комітету 

 

Члени оргкомітету: 

 

БЕСПОПОВЦЕВА 

Світлана Теодозіїна 

   

- заступник керівника апарату - начальник  

організаційного відділу апарату обласної 

 державної адміністрації 
 

ВАНДЖУРА   - -  здоров’я населення “Спорт для всіх” 

Володимир Ярославович         

- директор обласного центру фізичного 

здоров’я населення “Спорт для всіх” 
 

ВЕРХОЛА 

Ярослав Іванович 

- голова Борщівської районної державної 

адміністрації 

 
КУЛЬЧИЦЬКИЙ                       

Ігор Володимирович 

- начальник головного управління з питань 

внутрішньої політики, національностей, 

 релігій, преси та інформації обласної 
державної адміністрації         

 

 

МАКАРЕВИЧ 
Галина Василівна 

- виконувач обов’язків начальника 
Управління державної служби Головного 

управління державної  служби України в 

Тернопільській області 
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МОСТОВИЙ  

Руслан Ярославович 

- директор департаменту охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

 
 

ПРИЙМАК   

Володимир Миронович 

 

- 

 

голова обласної організації фізкультурно-

спортивного товариства “Спартак” (за 

згодою) 
 

СТЕФАНИШИН    

Степан Васильович 
   

- голова обласної профспілкової 

організації працівників державних 
установ (за згодою) 

 

ШЕРГЕЙ    

Григорій Платонович  

- начальник управління культури обласної 

державної адміністрації 
 

ШЕРЕМЕТА 

Віталій Володимирович 

- директор міжгосподарського пансіонату з 

лікування “Лісова пісня” (за згодою) 
 

 

 

Заступник голови-керівник апарату 
обласної державної адміністрації    Ю.В.ЖЕЛІХОВСЬКИЙ 

 

 

 


