
  

                                                                   
 

 У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                       

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

 

Від   04.03.2020р.  № ____   

 
 

 

 

 

 

 

 

З метою організації та проведення спортивних змагань серед працівників 

підприємств, організацій та установ міста Коростеня, запровадження занять 

фізичною культурою та спортом у трудових колективах, в рамках реалізації 

Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 

роки, керуючись пп. 1, 8, 9 п.а, пп. 9 п.б ст.32 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради  

 

РІШАЄ: 

 

1. Затвердити Положення про проведення Спортивних ігор серед 

працівників підприємств, організацій та установ міста Коростеня у 2020 році 

(Додаток 1). 

 

2. Затвердити склад організаційного комітету по проведенню Спортивних 

ігор серед працівників підприємств, організацій та установ міста Коростеня у 

2020 році (Додаток 2). 

 

3. Організаційному комітету забезпечити  підготовку та проведення у 

2020 році на спортивних базах міста змагань серед працівників підприємств, 

організацій та установ міста Коростеня, згідно Положення про проведення 

Спортивних ігор серед працівників підприємств, організацій та установ міста 

Коростеня у 2020 році.  

 

Про затвердження Положення про 

проведення Спортивних ігор серед 

працівників підприємств, організацій  

та установ міста Коростеня,  

складу організаційного комітету та 

проведення Спортивних ігор у 2020 році 

 
 



  

4. Відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 

виконавчого комітету Коростенської міської ради (Черних О.В.) забезпечити 

інформування та залучення громадськості, трудових колективів, керівників 

підприємств, організацій та установ міста до участі у Спортивних іграх. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Дзигу О.О..        

      

 

 

 

 

Міський голова                                                       Володимир МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Заступник міського голови 

                                                                                                                                                                                   О.Дзига 

Керуючий справами виконкому 

                                                                                                                                                                            А.Охрімчук 

                                                                                                                        Начальник відділу у справах сім’ї, молоді,  

                                                                                                                                                фізичної культури та спорту 

                                                                                                                                                                                О.Черних 

Начальник юридичного відділу 

                                                                                                                                                                           Т.Камінська     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

                                                                               Додаток 1 

                                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                                                                            від  04.03.2020р. № ______ 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про проведення Спортивних ігор серед працівників 

підприємств, організацій та установ міста Коростеня у 2020 році. 

   

1. Мета і завдання 
 

        Змагання проводяться з метою широкого залучення працівників 

підприємств, організацій та установ до систематичних занять фізичною 

культурою і спортом, пропаганди здорового способу життя серед всіх 

соціальних верств населення, виявлення кращих спортсменів та колективів для 

участі в обласних міжгалузевих спортивних іграх. 

 

2. Керівництво проведенням змагань 

 

 Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюється  

відділом у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого 

комітету Коростенської міської ради. Безпосереднє проведення змагань 

покладається на суддівську колегію.  

        Головні судді з видів спорту: 

Овсійчук Л.М. – головний суддя з волейболу, 

Цалко А.В. – головний суддя з міні-футболу, 

Романенко С.І. – головний суддя з тенісу настільного, 

Агаєв О.А. – головний суддя з шахів та шашок, 

Горбенко С.О.  – головний суддя з гирьового спорту та з армспорту. 

 

    3. Учасники змагань  
 

 У Спортивних іграх беруть участь лише працівники підприємств, 

організацій і установ міста Коростеня та їх підрозділів. Кожен учасник має 

право брати участь в усіх видах змагань, у складі команди своєї організації. 

 

    4. Програма та умови проведення змагань 

 

№ 

з/п 

Вид спорту Склад команди Термін   

проведення 

Місце 

проведення 
Чол. Жін. Представник  

1. Волейбол 10           1 жовтень 

 

Коростенська 

ДЮСШ 

2. Теніс 

настільний 

2 

 

   -           1 квітень  Спортивний клуб 

„Юність” 



  

3. Шахи 2    1           1 квітень  Спортивний клуб 

„Юність” 

4. Шашки 1 1 1 квітень Спортивний клуб 

„Юність” 

5. Міні-

футбол  

10    -           1 жовтень-

листопад 

ФОК стадіону 

„Спартак” 

6. Гирьовий 

спорт 

3    -           1 червень ФОК стадіону 

„Спартак” 

7. Армспорт 3    -           1 червень  ФОК стадіону 

„Спартак” 

 

 Жеребкування у змаганнях з видів спорту проводиться в день початку 

змагань на місцях їх проведення. 

 

     5. Підтвердження та заявки. 

 
 Підтвердження про участь у змаганнях по кожному окремому виду спорту 

подається до відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 

виконавчого комітету Коростенської міської ради. Заявки на участь у змаганнях 

подаються у суддівську колегію в день жеребкування. 

 

     6. Визначення переможців 

 

 Змагання проводяться як особисто-командні, згідно діючих правил з видів 

спорту. До загальнокомандного заліку зараховуються 4 кращі результати, 

показані з усіх видів змагань. 

 Згідно зайнятих місць, за І місце – 1 очко, за ІІ місце – 2 очки, за ІІІ місце – 

3 очки і т.д.. 

 

     7. Нагородження переможців 

 

 Нагородження переможців здійснюється за рахунок коштів, передбачених 

у міському бюджеті на фінансування проведення спортивних заходів та 

змагань. 

 Команди підприємств, які посіли в загальнокомандному заліку І, ІІ, ІІІ 

місця, нагороджуються грамотами відповідних ступенів та кубками. 

 Команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця у окремих видах спорту, 

нагороджуються грамотами та призами, відповідно до кошторису на 

проведення змагань. 

 

     8. Умови проведення змагань 

 
Волейбол 

 Склад команди – 10 учасників (у складі команд можуть виступати жінки). 

У складі команди можуть бути 2 залучених гравця, які не є працівниками 



  

підприємства, за умови, що вони протягом проведення усіх видів Спортивних 

ігор не виступатимуть за інші організації. Змагання проводяться при наявності 

не менше 3-х заявлених команд. Система проведення змагань визначається 

головною суддівською колегією перед початком змагань.  

 Змагання проводяться з трьох партій, згідно діючих правил. Переможець 

визначається за найбільшою сумою очок в кожній партії. За виграш команді 

зараховується 2 очка, програш – 0, неявка – 0. 

У разі рівності очок, перевага надається команді, яка має послідовно: 

- більшу кількість перемог в іграх між ними, 

- краще співвідношення партій в іграх між ними, 

- краще співвідношення м’ячів в іграх між ними, 

- краще співвідношення м’ячів в усіх зустрічах. 

 

Міні-футбол 

 Змагання проводяться при наявності не менш як трьох заявлених команд. 

Склад команди – 10 чоловік (на полі 4+1). Гра проводиться з двох таймів по 10 

хвилин. Система проведення змагань визначається головною суддівською 

колегією перед початком змагань. 

 У випадку однакової кількості набраних очок у двох і більше команд, 

перевага надається за більшою кількістю перемог в усіх іграх, далі за кількістю 

очок і співвідношенням м’ячів в іграх між командами, за кращими 

співвідношеннями забитих і пропущених м’ячів в усіх зустрічах.   

 

Теніс настільний 

 Змагання командні. Склад команди – 2 чоловіків. Система проведення 

змагань визначається головною суддівською колегією перед початком змагань.  

 

Шахи 

 Змагання командні. Склад команди – 3 особи (2 чоловіків та 1 жінка). 

Змагання проводяться згідно діючих правил.  

 

Шашки 

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

жінка). Проводяться окремо серед чоловіків і жінок, згідно з діючими 

правилами. Час туру - 30 хвилин. Контрольний час - 15 хвилин для кожного 

учасника до повного закінчення партії. Система проведення змагань 

визначається головною суддівською колегією перед початком змагань.  

 

Гирьовий спорт 

 Змагання особисто-командні. Склад команди – 3 чоловіків. Вагові 

категорії: до 80кг – 1 особа, до 90кг – 1 особа, понад 90кг – 1 особа. Усі 

учасники проходять зважування за годину до початку змагань та повинні мати 

при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Під час зважування 

проводиться жеребкування. Змагання проводяться гирею 24кг. Кожному 

учаснику на виконання вправи надається 10 хвилин. Вправа „ривок” 



  

виконується однією потім другою рукою на більшу кількість разів у сумі 

підйомів лівою і правою руками. Здвоювання у ваговій категорії не 

дозволяється. Командна першість визначається за найбільшою сумою очок, які 

набрали учасники команди в особистому заліку (згідно таблиці № 1). У разі 

рівності суми очок у декількох команд, перевага надається команді, яка має 

більше І, ІІ, ІІІ і т.д. особистих місць. У разі рівності і з цього показника – 

команді, яка має меншу загальну вагу учасників. 

 

Армспорт 

 Змагання особисто-командні. Склад команди – 3 чоловіків. Вагові 

категорії: до 80кг – 1 особа, до 90кг – 1 особа, понад 90кг – 1 особа. Змагання 

проводяться тільки правою рукою за системою з вибуванням після двох 

поразок. Усі учасники проходять зважування за годину до початку змагань та 

повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Під 

час зважування проводиться жеребкування. Система проведення змагань, в 

залежності від кількості учасників у вагових категоріях, визначається після 

подання технічних заявок та зважування. Здвоювання у ваговій категорії не 

дозволяється.  Командна першість визначається за найбільшою сумою очок, які 

набрали учасники команди в особистому заліку (згідно таблиці № 1). У разі 

рівності суми очок у декількох команд, перевага надається команді, яка має 

більше І,ІІ,ІІІ і т.д. особистих місць. У разі рівності і з цього показника – 

команді, яка має меншу загальну вагу учасників. 

 

9. Фінансові витрати 

 

Видатки, пов’язані з проведенням змагань, здійснюються:  

- видатки на суддівство, медобслуговування змагань – за рахунок коштів, 

передбачених у міському бюджеті на проведення спортивних заходів та 

змагань; 

- видатки на харчування учасників змагань – за рахунок коштів підприємств, 

організацій та установ, які представляють команди; 

- видатки на нагородження команд і спортсменів – за рахунок коштів, 

передбачених у міському бюджеті на проведення спортивних заходів та 

змагань, та спонсорських коштів. 

 

Таблиця № 1 

нарахування очок в особистих змаганнях 

 

Місце  Очки  Місце  Очки  

1 20 9 7 

2 15 10 6 

3 13 11 5 

4 12 12 4 

5 11 13 3 

6 10 14 2 



  

7 9 15 1 

8 8   

 

Таблиця № 2 

підрахунку результатів Спортивних ігор з усіх видів програми 

(загальнокомандний залік) 

 

                          Місце                            Очки 

                              1                                1 

                              2                                2 

                              3                                3 

                              4                                4 

                              5                                 5 і т.д. 

                    

ЗАЯВКА 

на участь у змаганнях з ______________ Спортивних ігор 
                                                                (вид спорту) 

серед працівників підприємств, організацій та установ міста Коростеня 

  від ____________________________________________________ 
                                                         (назва   організації) 

                                                                  

№ 

з/п 

П.І.Б. Рік 

народження 

Місце 

роботи 

Ідентифікаційний 

код 

Підпис 

лікаря 

 1.      

 2.      

 3.      

 

Всього допущено ____________________________ осіб                           

Лікар ___________________________________    „ ____” ___________ 2019р. 

                                  ( П.І.Б., підпис, печатка ) 

Представник команди __________________________________________       

                                                                                                      (П.І.Б., підпис) 

Керівник організації ___________________________________________  

                                                                                               (П.І.Б., підпис, печатка) 

Заявка на участь у змаганнях подається до суддівської колегії з кожного виду 

програми Спортивних ігор. 

 

 

Керуючий справами виконкому                                         Андрій ОХРІМЧУК 



  

                                                                                                    Додаток 2 

                                                                                                до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                    від     04 .03.2020р.  № ___ 

 

 

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету по проведенню Спортивних ігор 

серед працівників підприємств, організацій та установ міста Коростеня 

у 2020 році. 

 

 
Дзига О.О.                      – заступник міського голови, голова оргкомітету, 

 

Черних О.В.                   – начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної         

                                          культури та спорту, заступник голови оргкомітету,  

 

                                               члени оргкомітету: 

Довгалюк А.П.              – директор Коростенської ДЮСШ, 

 

Тімбуровський М.І.      – директор Коростенського міського  

                                           ЦФЗН „Спорт для всіх”, 

 

Гресь О.П.                     – директор стадіону „Спартак”, 

 

Куницький В.І.              – голова ГО ,,Асоціація „Рада керівників підприємств              

                                           Коростеня”” (за згодою). 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                         Андрій ОХРІМЧУК 
 

 

 

 


