
 Тернопільська   обласна   державна   адміністрація 

 
Управління освіти і науки             Управління молоді, спорту та   

                                                                                  іміджевих проєктів                                                                                                    

 

14.01.2022 р.  № 7/01-07         м. Тернопіль 14.01.2022 р.  № 4/01.01-09    

 

Н  А  К  А  З 

 

Про проведення ХХV Спортивних ігор 

школярів Тернопільщини у 2021-2022 

навчальному році 

 

Відповідно до запланованих завдань Обласної цільової програми 

розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року, затвердженої 

другою сесією сьомого скликання Тернопільської обласної ради 10 листопада 

2021 року, рішення № 379, з метою систематичного впровадження фізичної 

культури та спорту серед учнівської молоді, пропаганди здорового способу 

життя  

 

Н А К А З У Є М О: 

 

1. Провести, відповідно до затвердженого Положення, змагання ХХV 

Спортивних ігор школярів Тернопільщини у 2021-2022 навчальному році.  

 

2. Затвердити склад Організаційного комітету з проведення ХХV 

Спортивних ігор школярів Тернопільщини у 2021-2022 навчальному році 

(Додається). 

 

3. Керівникам організацій, відповідальних за проведення змагань з видів 

спорту (обласне відділення КФВС МОН (Бірюков О.В.) та ОДЮСШ (Куземчак 

В.П.), забезпечити всі необхідні організаційні та методичні заходи щодо їх 

проведення. 

 

4. Керівникам відділів освіти, структурних  підрозділів з питань фізичної 

культури та спорту об’єднаних територіальних змагань, центрам фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх»:  

- сприяти проведенню масових змагань з видів спорту в навчальних 

закладах (І етап); 

- організувати проведення ХХV Спортивних ігор школярів 

Тернопільщини у громадах (ІІ етап); 

- забезпечити участь переможців ІІ етапу в зональних та фінальних 

змаганнях ХХV Спортивних іграх школярів Тернопільщини у 2021-2022 

навчальному році; 



- забезпечити проведення зональних і фінальних змагань Спортивних ігор 

школярів Тернопільщини, які будуть проводитись на території сіл, міст, 

територіальних громад. 

 

      5. Тернопільському обласному відділенню (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (Бірюкову О.В.), 

обласній ДЮСШ (Куземчак В.П.) забезпечити безпосереднє проведення 

змагань та постійно висвітлювати в засобах масової інформації хід і результати 

проведення заходу. 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою. 

 

 

 

Начальник управління освіти   Начальник управління молоді, 

і науки облдержадміністрації   спорту та іміджевих проєктів 

        облдержадміністрації 

 

____________   Ольга ХОМА        ______________  Андрій ЧОВГАН 

   

 

 
. 

                    Олександр Бірюков 

                    Микола Бурий 

                    Василь Куземчак 

                    Віталій Вітер 

 

 

 

 



                    

 Додаток до спільного наказу управлінь освіти і науки 

  і управління фізичної культури та спорту 

 Тернопільської облдержадміністрації 

 від 14.01.2022 р.    №  7/01-07 

 від  14.01.2022 р.    №  4/01.01-09 

 

 

Організаційний комітет  
з проведення ХХV  Спортивних ігор 

школярів Тернопільщини у 2021-2022 навчальному році 

 

1. ХОМА Ольга Зіновіївна  – начальник    управління освіти і                  

науки Тернопільської 

облдержадміністрації,  співголова 

оргкомітету. 

 

2. ЧОВГАН Андрій Анатолійович  – начальник управління молоді, 

спорту  та іміджевих проєктів 

Тернопільської   

облдержадміністрації, співголова 

оргкомітету. 

 

3. БІРЮКОВ Олександр Володимирович  – начальник обласного відділення 

(філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту МОН 

України, заступник голови 

оргкомітету, головний суддя 

ХХV Спортивних ігор школярів 

Тернопільщини, національний 

суддя зі спорту. 

 

4. ФІГУРСЬКА Наталія Василівна – начальник відділу обласного 

відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту 

МОН України, головний 

секретар ХХV Спортивних ігор 

школярів Тернопільщини).  

 

Члени оргкомітету: 

 

1. ВАНДЖУРА Володимир Ярославович  – директор Тернопільського 

обласного центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для 

всіх»(за згодою). 

2. ЗАТОРСЬКИЙ Василь Миколайович          – виконавчий    директор 



 асоціації футболу    

Тернопільщини. 

 

3. КУЗЕМЧАК Василь Павлович – директор обласної дитячо-

юнацької спортивної школи. 

 

4. КРУТЬ Микола Миколайович – начальник управління у 

справах сім’ї, молодіжної  

політики і спорту 

Тернопільської міської ради (за 

згодою). 

 

5. КОСТІВ Ігор Євстахович – головний лікар 

Тернопільського обласного 

комунального лікарсько-

фізкультурного диспансеру (за 

згодою). 

 

6. ПОХИЛЯК Ольга Петрівна – начальник управління освіти і 

науки Тернопільської міської 

ради (за згодою).  

 

7. ДАХНОВСЬКИЙ Леонід    

      Володимирович                              – методист обласної дитячо-

юнацької    спортивної школи. 


