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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення спартакіади державних службовців області у 2013 році 

 

І. Мета і завдання 

1. Спартакіада державних службовців області (далі - Cпартакіада) 

проводиться з метою встановлення і розвитку партнерських стосунків між 
районними державними адміністраціями та зміцнення здоров’я державних 

службовців. 

2. Основним завданням Спартакіади є залучення державних службовців 
до занять фізичною культурою і спортом, організація змістовного та активного 

відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту, пропаганда здорового 

способу життя. 

 
II. Терміни і місце проведення 

Спартакіада проводиться 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).  

Приїзд делегацій – 31 травня 2013 року до 11 год. 00 хв. 

 

ІІІ. Керівництво підготовкою та проведенням спартакіади 

1. Загальне керівництво підготовки та проведення змагань здійснює 

організаційний комітет. 

 2. Проведення Спартакіади здійснюють: управління з питань фізичної 
культури і спорту облдержадміністрації разом з Управлінням державної служби 

Головного управління державної служби України в області, обласною 

профспілковою організацією працівників державних установ, обласною 

організацією фізкультурно-спортивного товариства “Спартак”. 
3. Безпосередня підготовка місць для змагань покладається на Борщівську 

районну державну адміністрацію та адміністрацію міжгосподарського 

пансіонату з лікування “Лісова пісня” (м. Борщів). 
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ІV. Учасники спартакіади та умови її проведення 

1. Персональна відповідальність за перевірку належності учасників 

команд до категорії державних службовців покладається на мандатну комісію, 

до складу якої входить представник державної служби головного управління 
державної служби України в області.  

2. Для участі в змаганнях допускаються команди, сформовані з 

державних службовців облдержадміністрації, райдержадміністрацій, 

територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади та допущені лікарем за станом здоров’я. Не допускаються до участі у 

змаганнях працівники правоохоронних органів, прокуратури, державної служби 

з надзвичайних ситуацій та служби безпеки України. 
3. Мандатна комісія не приймає документів, які не відповідають 

встановленій формі. 

4. Усі учасники змагань повинні мати єдину спортивну форму. 

5. Склад збірної команди – до 14 осіб: 13 учасників та 1 представник. В 
ігрових видах спорту (міні-футбол, волейбол) - відряджається команда за 

вибором. Один учасник може брати участь  у трьох видах спорту. 

 
V. Програма та умови проведення спартакіади 

1. Міні-футбол 

Змагання командні. Склад команди - 7 осіб (чоловіки). Час гри - два 

тайми по 10 хв. без перерви. Гравці виступають у взутті без шипів. Порядок 
проведення змагання визначається суддівською колегією згідно з діючими 

правилами. 

2. Волейбол  
Змагання командні. Склад команди - 7 осіб (чоловіки). Зустрічі 

проводяться з трьох партій у відповідності до діючих правил змагань. Порядок 

проведення змагань визначається суддівською колегією. 

 
3. Шахи 

Змагання особисті, проводяться окремо серед чоловіків та жінок. Склад 

команди - 1 чоловік та 1 жінка. Порядок проведення змагань визначається 
суддівською колегією в залежності від заявлених учасників та згідно з діючими 

правилами. 

4. Шашки 

Змагання особисті, проводяться окремо серед чоловіків та жінок. Склад 
команди - 1 чоловік та 1 жінка. Порядок проведення змагань визначається 

суддівською колегією в залежності від заявлених учасників та згідно з діючими 

правилами. 

 
5. Теніс настільний 

Змагання особисті. Склад команди 2 особи (1 чоловік та 1 жінка). 

Порядок проведення змагань визначається суддівською колегією згідно з 
діючими правилами. Особисті змагання серед чоловіків та жінок проводяться 

окремо. 
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VІ. Визначення переможців і призерів спартакіади 

1. За підсумками виступів команд у видах спорту визначається 

загальнокомандний залік (комплексний залік). Переможці нагороджуються 

кубками та грамотами облдержадміністрації. 
2. Команди, що посіли І-ІII місця з таких видів спорту: волейбол, міні-

футбол, нагороджуються кубками, медалями і грамотами (дипломами). 

3. Учасники, які посіли І-ІІІ місця в особистому заліку з таких видів 

спорту: шахи, шашки, теніс настільний нагороджуються кубками, грамотами 
(дипломами) та медалями.  

У фінальних змаганнях Спартакіади визначається: 

- командна першість з міні-футболу та волейболу; 
- особиста першість у змаганнях з настільного тенісу, шахів і шашок; 

- загальнокомандна першість серед збірних команд. 

У кожному виді програми учасникові за зайняте місце нараховують очки 

згідно з таблицею нарахування очок (додаток 4). Якщо у змаганнях переміг 
спортсмен з настільного тенісу, то команді нараховується 30 очок. У змаганнях 

з волейболу та футболу нараховується з коефіцієнтом 5. Тобто за перемогу 

команді буде нараховано 150 очок. 
Фінальні змагання Всеукраїнської спартакіади проводяться щорічно у 

вересні в м. Алушта Автономної Республіки Крим на базі Олімпійського 

учбово-спортивного центру “Спартак”. 

На змагання фінальної частини Всеукраїнської Спартакіади 
відряджається  команда, сформована з  державних службовців.  

 

VІІ. Фінансове забезпечення 

1. Витрати на проїзд, проживання і харчування команд забезпечуються за 

рахунок відряджаючих сторін із збереженням заробітної плати за основним 

місцем роботи учасників спартакіади. 

2. Витрати на проїзд, проживання і харчування головної суддівської 
колегії, команди обласної державної адміністрації, нагородження переможців 

та призерів, придбання спортивного інвентаря та спортивної форми команді 

обласної державної адміністрації, медичне обслуговування, підготовка місця 
проведення змагань, придбання господарських та канцелярських товарів, 

технічне забезпечення, заправка картриджів, виготовлення фотографій, 

фотоальбомів проводиться за рахунок коштів управління з питань фізичної 

культури і спорту облдержадміністрації. 
 

VІІІ. Порядок і терміни подачі заявок на участь делегацій у 

спартакіаді 

1. Попередня заявка (додаток 1) на участь у Спартакіаді з вказаною 
кількістю учасників та видів спорту складається за підписом керівника 

місцевого органу виконавчої  влади та надсилається до організаційного 

комітету до 10 травня 2013 року  за адресою:    
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Управління з питань фізичної культури і спорту 

облдержадміністрації 

вул. І.Франка, 16 

  46001, м. Тернопіль 

тел/факс 52-07-54, тел. 52-26-72 

   E-mail: trokov@i.ua 

 

Представник команди подає до мандатної комісії в день приїзду такі 
документи: 

- посвідчення про відрядження; 

- службове посвідчення кожного учасника; 
- паспорт  громадянина України кожного учасника. 

2. Поіменна заявка (додаток 2) на всіх учасників, підписана головою 

місцевої державної адміністрації (або його заступником) та лікарем, подається 

представником команди до головної суддівської колегії в день приїзду.  
Персональну відповідальність за стан здоров’я учасників, допущених до 

змагань, крім випадків травмування під час змагань, несуть лікарі за місцем 

проживання учасників, які надали їм допуск до занять фізичною культурою і 
спортом. У разі нещасних випадків або травмування учасника команди 

(підтверджених лікарем, який обслуговує змагання) дозволяється його заміна у 

всіх видах спорту іншим учасником зі складу збірної команди, крім 

представника. Для допуску до участі у змаганнях Спартакіади визначено термін 
перебування на державній службі не менше одного року. 

3. Технічна заявка (додаток 3) на кожний вид спорту подається до 

мандатної комісії представником команди в день приїзду.  
4. Кожен учасник обов’язково повинен мати: паспорт, копію 

ідентифікаційного коду і посвідчення, яке підтверджує особу державного 

службовця. 

 

ІХ. Оскарження результатів змагань 

 1. Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди 

після закінчення гри, усним попередженням судді, який обслуговував гру не 
пізніше, ніж за 30 хв. після закінчення змагання (гри), в письмовій формі до 

суддівської колегії змагання з цього виду спорту. Письмовий протест повинен 

бути вичерпно мотивований і підписаний представником команди. 

 2. Оскарження негайно розглядається головним суддею змагань або 
головною суддівською колегією Спартакіади.  

3. Несвоєчасно подані протести не розглядаються. 

 

 
 

 

Начальник управління з питань 

фізичної культури і спорту 

облдержадміністрації         І.В.ПІДГАЙНИЙ 
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Додаток 1 

 

 

       
ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА 

 

на участь у  спартакіаді державних службовців області у 2013 році 

__________________________________________________________________ 

(назва збірної команди) 

 

                   Міжгосподарський пансіонат з 

лікування “Лісова пісня” (м. Борщів) 

31.05 – 02.06. 2013 року 

 

 

Кількість учасників 

У тому числі 

№ 

з/п 

 

 

Вид спорту 
Усього 

чоловіків жінок 

 

Кількість 

 представників 

1. Міні-футбол     

2. Волейбол     

3. Теніс настільний     

4. Шахи     

5. Шашки     

 ВСЬОГО     

 
 

 

Керівник ______________________    _______________________________  

        (підпис)    (ініціали, прізвище) 
М.П. 
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     Додаток 2 

 

 

(бланк організації) 

 

ПОІМЕННА ЗАЯВКА 

назва збірної команди 

__________________________________________________ 

 

 

№з/п Прізвище, ім’я 

по батькові 

Рік 

народження 

Посада, 

ранг 

державного 
службовця 

Вид спорту Відмітка 

про дозвіл 

лікаря 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

Керівник місцевої державної 

адміністрації   ________________  _____________________ 
      (підпис)         (ініціали, прізвище) 
М.П. 
          

 

Представник команди ________________ _____________________ 
      (підпис)       (ініціали, прізвище) 

 

Лікар    ________________        ______________________ 

М.П. 

      (підпис)      (ініціали, прізвище) 
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Додаток 3 

 

 

 
ТЕХНІЧНА ЗАЯВКА 

 

 

 

Команда 

______________________________________________________________ 

(назва команди) 
 

 

 

№ з/п Прізвище, ініціали Вид спорту 

   

   

   

   

   

   

   

   

              

 
 

 

Представник команди      __________               ____________________ 
                                                  (підпис)          ( ініціали,  прізвище) 
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Додаток 4 

 

Таблиці нарахування очок 

 
 

 

 

У  індивідуальних 

видах спорту за 

кожного учасника 

місце очки 

1 30 

2 28 

3 26 

4 25 

5 24 

6 23 

7 22 

8 21 

9 20 

10 19 

11 18 

12 17 

13 16 

14 14 

15 12 

16 10 

17 8 

18 6 

19 4 

20 2 

У командних  видах 

спорту 

очки нараховуються 

команді 

місце очки 

1 150 

2 140 

3 130 

4 125 

5 120 

6 115 

7 110 

8 105 

9 100 

10 95 

11 90 

12 85 

13 80 

14 70 

15 60 

16 50 

17 40 

18 30 

19 20 

20 10 


