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Розпорядження голови Харківської 

обласної державної адміністрації 

                               

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення другого (обласного) етапу Всеукраїнської спартакіади 

серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя  

 

І. Цілі і завдання обласної спартакіади 

 

1.1. Другий (обласний) етап Всеукраїнської спартакіади серед збірних 

команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст 

Києва та Севастополя (далі – обласна спартакіада) проводиться з метою 

зміцнення здоров’я державних службовців. 

 

1.2. Основним завданням обласної спартакіади є залучення державних 

службовців до занять фізичною культурою і спортом, організація їх активного 

відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту, пропаганда здорового 

способу життя. 
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ІІ. Строки та місце проведення обласної спартакіади  

 

2.1. Обласна спартакіада проводиться щороку протягом травня – липня 

на спортивних спорудах, розташованих у межах Харківської області. 

 

2.2. Безпека та підготовка місць проведення обласної спартакіади 

здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  

від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд  

та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних  

та культурно-видовищних заходів» (зі змінами). 

 

ІІІ. Організація та керівництво обласною спартакіадою  

 

3.1. Загальне керівництво з підготовки та проведення змагань обласної 

спартакіади здійснює Організаційний комітет, склад якого затверджується 

наказом Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної 

адміністрації. 

 

3.2. З метою якісної організації, підготовки та проведення обласної 

спартакіади створюється мандатна комісія у кількості 5 осіб, персональний 

склад якої затверджується наказом Управління у справах молоді та спорту 

Харківської обласної державної адміністрації.  

Мандатна комісія проводить реєстрацію команд-учасників обласної 

спартакіади і працює протягом проведення обласних змагань. 

Під час реєстрації команд – учасників мандатна комісія: 

перевіряє відповідність персонального складу збірних команд завчасно 

наданим поіменним заявкам;  

відхиляє заявки, які не відповідають встановленій формі або неправильно 

оформлені; 

розглядає заявки на заміни учасників збірних команд, перевіряє наявність 

довідок з місця роботи;  
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розглядає скарги, подані представниками збірних команд щодо 

порушення умов участі в обласній спартакіаді; у разі виявлення зазначених 

порушень приймає відповідне рішення щодо дискваліфікації команди або 

учасника та анулює результати їх виступів. 

 

3.3. Проведення змагань обласної спартакіади здійснює Управління у 

справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації разом з 

Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань 

державної служби у Харківській та Сумській областях, Харківською обласною 

організацією профспілки працівників державних установ України та 

Харківською обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства 

«Спартак». 

 

3.4. Для безпосереднього керівництва проведенням змагань обласної 

спартакіади створюється головна суддівська колегія, персональний склад якої 

затверджується наказом Управління у справах молоді та спорту Харківської 

обласної державної адміністрації. 

Головна суддівська колегія: 

організовує проведення змагань обласної спартакіади з видів спорту за 

програмою обласної спартакіади; 

здійснює нагородження переможців та призерів змагань обласної 

спартакіади; 

розглядає скарги, подані представниками збірних команд щодо 

результатів змагань обласної спартакіади. 

 

ІV. Учасники обласної спартакіади та умови її проведення 

 

4.1. Змагання обласної спартакіади проводяться з таких видів спорту: 

футзалу, волейболу, тенісу настільного, шашок, шахів згідно з чинними 

правилами змагань. 

У змаганнях обласної спартакіади беруть участь команди державних 
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службовців апарату та структурних підрозділів Харківської обласної державної 

адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади Харківської області. 

 

4.2. Усі учасники змагань обласної спартакіади повинні мати єдину 

спортивну форму та необхідний інвентар. 

Рекомендований склад збірної команди – до 22 осіб. 

Кожному учаснику команди дозволяється брати участь тільки в одному 

виді спорту. 

 

4.3. До змагань обласної спартакіади допускаються команди, сформовані 

з державних службовців, які за станом здоров'я допущені до змагань  

за висновками закладів охорони здоров’я за місцем проживання учасників. 

 

V. Програма змагань другого етапу Спартакіади з видів спорту 

 

5.1. Футзал 

Змагання командні. Склад команди – 8 осіб. Час гри – два тайми 

по 12 хвилин «брудного» часу. Система проведення змагань визначається 

головною суддівською колегією залежно від кількості заявлених команд. 

Змагання проводяться згідно з чинними правилами змагань. 

 

5.2. Волейбол 

Змагання командні. Склад команди – 8 осіб незалежно від статі. Зустрічі 

проводяться з трьох партій. Система проведення змагань визначається 

головною суддівською колегією залежно від кількості заявлених команд. 

Змагання проводяться згідно з чинними правилами змагань. 

 

5.3. Теніс настільний 

Змагання особисто-командні в одиночних розрядах. Склад команди –  

2 особи (1 чоловік та 1 жінка). Система проведення змагань визначається 

головною суддівською колегією залежно від кількості заявлених команд. 
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Особисті змагання серед чоловіків та жінок проводяться окремо.   

Змагання проводяться згідно з чинними правилами змагань. 

 

5.4. Шахи 

Змагання особисто-командні. Склад команди – 2 особи (1 чоловік та 

1 жінка). Змагання проводяться за швейцарською системою згідно з чинними 

правилами змагань. 

 

5.5. Шашки 

Змагання особисто-командні, проводяться окремо серед чоловіків та 

жінок. Склад команди – 2 особи (1 чоловік та 1 жінка незалежно від віку). 

Змагання проводяться за швейцарською системою згідно з чинними правилами 

змагань. 

 

VI. Строки та порядок подання заявок  

на участь в обласній спартакіаді 

 

6.1. Для участі в обласній спартакіаді до Управління у справах молоді та 

спорту Харківської обласної державної адміністрації подаються: 

попередня заявка (додаток 2) на участь із вказаною кількістю учасників 

та видів спорту за підписом керівника або заступника керівника апарату та 

структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації , 

районних державних адміністрацій, територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади. Попередня заявка подається до 01 травня; 

поіменна заявка (додаток 3) за підписом керівника або заступника 

керівника апарату та структурних підрозділів Харківської обласної державної  

адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, довідки з місця роботи із зазначенням 

дати і номера розпорядження (наказу) про призначення на посаду за підписом 

керівника служби управління персоналом. Поіменна заявка подається не 

пізніше, ніж за 3 дні до початку проведення змагань обласної спартакіади; 
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технічна заявка (додаток 4) на кожний вид спорту подається 

представником команди в день приїзду. Представник команди подає до 

мандатної комісії на кожного учасника змагань обласної спартакіади: паспорт, 

службове посвідчення. 

 

6.2. У виняткових випадках при здійсненні заміни учасників команди 

представником команди у день приїзду команди на змагання обласної 

спартакіади до мандатної комісії подаються заявка на заміну (додаток 5) та 

довідка з місця роботи із зазначенням дати та номера розпорядження (наказу) 

про призначення на посаду нового учасника.  

 

6.3. Під час розгляду документів, зазначених у пунктах 6.1 та 6.2 цього 

розділу, обробка персональних даних здійснюється відповідно до  

Закону України «Про захист персональних даних». 

 

VII. Умови фінансування обласної спартакіади 

 

7.1. Витрати на підготовку та проведення змагань обласної спартакіади 

здійснюються в межах та за рахунок бюджетних асигнувань з обласного 

бюджету на відповідний рік, передбачених по галузі «Фізична культура і 

спорт», на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і 

спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у 

Харківській області на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням Харківської 

обласної ради від 19 грудня 2013 року № 886-VI (зі змінами). 

 

7.2. Витрати з підготовки та відрядження команд на змагання обласної 

спартакіади несуть органи виконавчої влади, що відряджають учасників для 

участі в обласній спартакіаді. 
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VIII. Умови визначення першості та нагородження   

переможців і призерів обласної спартакіади 

 

8.1. Переможці обласної спартакіади визначаються в:  

особистій (командній) першості у кожному виді програми;  

командній першості у видах спорту;  

загальнокомандній першості серед збірних команд державних службовців 

в обласній спартакіаді. 

 

8.2. Особиста першість у кожному виді програми визначається згідно з 

діючими правилами змагань з видів спорту.  

У видах спорту: теніс настільний, шахи, шашки учаснику за зайняте 

особисте місце нараховуються очки згідно з таблицею нарахування очок 

(особисті види). У видах спорту: футзал, волейбол команді нараховуються очки 

згідно з таблицею нарахування очок (командні види). Таблиця нарахування 

очок наведена у додатку 1 до цього Положення. 

 

8.3. Командна першість у видах спорту: теніс настільний, шахи, шашки 

визначається за найбільшою сумою очок, які набрали учасники команди.  

У випадку рівності очок у двох або більше команд перевага надається команді з 

більшою кількістю 1, 2, 3 місць. 

 

8.4. Загальнокомандне місце в обласній спартакіаді визначається за 

найбільшою сумою очок, набраних командами у видах спорту.  

При однаковій кількості очок у загальнокомандному заліку у двох або 

більше команд перевага надається командам, що мають більше 1, 2, 3 місць у 

командному заліку; при рівності цього показника – командам, що мають більше 

1, 2, 3 особистих місць за видами програм.  

 

8.5. Команди, які посіли 1, 2, 3 місця у командному і загальнокомандному 

заліках, є переможцями і нагороджуються дипломами та кубками.  
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Учасники, які посіли 1, 2, 3 місця в особистій першості у змаганнях з 

тенісу настільного, шахів, шашок, є переможцями і нагороджуються 

дипломами та медалями. 

Учасники, які посіли 1, 2, 3 місця в особистій першості у змаганнях з 

волейболу, футзалу, є переможцями і нагороджуються медалями. 

 

IX. Оскарження результатів обласної спартакіади 

 

9.1. Результати кожного змагання обласної спартакіади можуть бути 

оскаржені представником команди після закінчення змагання усним  

попередженням судді, який обслуговував змагання, та не пізніше ніж 

за 30 хвилин після закінчення змагання в письмовій формі  

до головної суддівської колегії. 

 

9.2. Оскарження спортивних результатів негайно розглядається головною 

суддівською колегією. 

 

9.3. У разі виявлення під час проведення змагань Учасника, який не є 

державним службовцем, результат не зараховується.  

 

9.4. Несвоєчасно подані протести головною суддівською колегією 

обласної спартакіади не розглядаються.  

 

 

Заступник голови – керівник апарату 

обласної державної адміністрації         А.В. Бабічев 

 

 

 
Кириленко 700 94 34 


