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Н А К А З
Про проведення ХХІІ Спортивних ігор
школярів Тернопільщини у 2017/2018
навчальному році
З метою систематичного впровадження фізичної культури та спорту серед
учнівської молоді, пропаганди здорового способу життя та на виконання
Програми розвитку фізичної культури і спорту в Тернопільській області на
2015/2018 роки
Н А К А З У Є М О:
1. Положення про проведення ХХІІ Спортивних ігор
Тернопільщини у 2017/2018 навчальному році – затвердити.

школярів

2. Склад Організаційного комітету – затвердити. (Додаток №1).
3. Список відповідальних осіб за проведення змагань з видів спорту –
затвердити. (Додаток №2).
- доручити керівникам організацій відповідальних за проведення змагань
з видів спорту (відділення КФВС (Бірюков О.В.) та ОДЮСШ (Куземчак
В.П.) проводити всі організаційні та методичні заходи щодо проведення
змагань.
4. Керівникам відділами освіти, структурними підрозділами з питань
фізичної культури та спорту райдержадміністрацій, управлінню у справах
сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради,
відділами освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради, у справах
сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, Кременецької міської ради,
управлінню освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, центрами
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», територіальними
громадами:
- сприяти проведенню масових змагань з видів спорту в навчальних
закладах (І етап);

- організувати проведення ХХІІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини
у громадах, районах та містах обласного значення (ІІ етап);
- забезпечити участь переможців ІІ етапу в зональних та фінальних
змаганнях ХХІІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини;
- забезпечити проведення зональних та фінальних змагань Спортивних
ігор, які будуть проводитись та території міст, районі та громад.
5. Тернопільському обласному відділенню (філії) Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (Бірюкову О.В.),
обласній дитячо-юнацькій спортивній школі (Куземчак В.П.) забезпечити
безпосереднє проведення змагань та постійно висвітлювати в засобах
масової інформації хід та результати проведення заходу.
6. Контроль за виконанням наказу доручити заступнику начальника
управління освіти і науки облдержадміністрації Зварич Г.В. та заступнику
начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
Трілю В.С.

Начальник управління освіти
і науки облдержадміністрації

Начальник управління
фізичної культури та спорту
облдержадміністрації

__________________Хома О.З.

______________ Мацикур В.С.

Цьомик І.П.
Тріль В.С.
Бірюков О.В.
Куземчак В.П.
Вітер В.О.

Додаток №1
До спільного наказу управлінь освіти і науки
та управління фізичної культури та спорту
Тернопільської облдержадміністрації
від 25.09.2017 № 275/412-од

Організаційний комітет

про проведенню ХХІІ Спортивних ігор
школярів Тернопільщини у 2017/2018 навчальному році
1. Хома Ольга Зеновіївна

– начальник управління освіти і
науки Тернопільської
облдержадміністрації,
співголова оргкомітету.

2. Мацикур Віктор Степанович

– начальник управління фізичної
культури та спорту 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
ХХІІ Спортивних ігор школярів
Тернопільщини, національний
суддя зі спорту.

4. Танчук Олег Васильович

– заступник директора обласної
дитячо -юнацької спортивної
школи (головний секретар ХХІІ
Спортивних
ігор
школярів
Тернопільщини).
Члени оргкомітету.

1. Ванжура Володимир Ярославович

– директор Тернопільського
обласного центру фізичного
здоров’я населення «Спорт для
всіх»(за згодою).

2. Заторський Василь Миколайович

– виконавчий
директор
Федерації футболу
Тернопільської області.

3. Куземчак Василь Павлович

– директор обласної дитячоюнацької спортивної школи.

4. Круть Микола Миколайович

– начальник управління у
справах сім’ї, молодіжної
політики і спорту
Тернопільської міської ради.

5. Паньків Ігор Володимирович

– головний лікар
Тернопільського обласного
комунального лікарськофізкультурного диспансеру (за
згодою).

6. Похиляк Ольга Петрівна

– начальник управління освіти
і науки Тернопільської міської
ради.

7. Тріль Віталій Степанович

– заступник начальника
Управління фізичної культури
та спорту Тернопільської
облдержадміністрації.

8. Фігурська Наталія Василівна

– начальник відділу обласного
відділення (філії) Комітету з
фізичного виховання та спорту
МОН України.

Додаток №2
До спільного наказу управлінь освіти і науки
та управління фізичної культури та спорту
Тернопільської облдержадміністрації
від 25.09.2017 № 275/412-од

Список
відповідальних осіб
про проведенню ХХІІ Спортивних ігор
школярів Тернопільщини у 2017/2018 навчальному році
№
з/п

Вид спорту

Відповідальна особа

Організація
Відділення
КФВС
Відділення
КФВС

1

Баскетбол (юнаки,дівчата)

Бірюков О.В.

2

Баскетбол 3х3 (юнаки, дівчата)

Фігурська Н.В.

3

Волейбол (юнаки, дівчата)

Чіпак Ю.Б.

ОДЮСШ

4

Легка атлетика

Дахновський Л.В.

ОДЮСШ

5

Легкоатлетичний крос

Дахновський Л.В.

ОДЮСШ

6

Настільний теніс (юнаки, дівчата) Кунинець С.М.

ОДЮСШ

7

Спортивний туризм

Пшенична О.Г.

Обласний
центр ТКСЕ
уч. молоді

8

Футзал (юнаки, дівчата)

Руцький В.М.

ОДЮСШ

9.

Міні футбол (юнаки)

Руцький В.М.

ОДЮСШ

10

Футбол (юнаки, дівчата)

Руцький В.М.

ОДЮСШ

