
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від ________________  № _____ 
 

м. Олександрія 
 
Про затвердження складу організаційного  
комітету та Положення про проведення  
ХХ спортивних ігор молоді міста Олександрії 
у 2021 – 2022 навчальному році 
 

Відповідно до ст.26, пп.2,9 п.б) ст.32,  пп.7 п.б) ч.1 ст.34,  пп.3 п.б) ч.1 ст.38 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні, », з метою подальшого залучення молоді до 
занять фізичною культурою і спортом, її патріотичного виховання 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Провести з грудня 2021 року по травень 2022 року ХХ спортивні ігри молоді м. Олександрії 
серед закладів вищої та професійно-технічної освіти. 
 
2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення  ХХ спортивних ігор 
молоді м. Олександрії в 2021-2022 навчальному році згідно  з додатком 1. 
 
3. Затвердити Положення про проведення ХХ спортивних ігор молоді  м. Олександрії згідно з 
додатком 2. 
 
4. Начальнику відділу молоді та спорту міської ради Ярошевському А.В. затвердити головну 
суддівську колегію ХХ спортивних ігор молоді м. Олександрії. 
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 

 
 

 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від ___________ 2021 року № ___ 

Склад 
організаційного комітету з підготовки та проведення 

ХХ спортивних ігор молоді м. Олександрії в 2021-2022 навчальному році 
 

Голова організаційного комітету: 
 

ЧЕМЕРИС  
Ірина Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради; 

 
Заступник голови організаційного комітету: 

 
ЯРОШЕВСЬКИЙ 
Андрій Володимирович 

- начальник відділу молоді та спорту міської ради; 
 

Члени організаційного комітету: 
 

БАРАНОВ 
Іван Михайлович 
 

- директор Олександрійського фахового  коледжу культури і 
мистецтв (за згодою); 

МАЛИШЕВА 
Наталія Вікторівна 
 

- директор НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована 
школа»; 
 

КЛІШИНА 
Ольга Євгенівна 

- головний спеціаліст  відділу молоді та спорту міської ради; 
 

КОТОВ 
Юрій Миколайович 

- директор комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна 
школа № 2»; 
 

КОСТИРЯ 
Ігор Павлович 

- голова міського осередку федерації футболу, виконавчий директор 
громадської організації «Дитячо-юнацький футбольний клуб 
«Аметист  – 2001» (за згодою); 
 

САВЧЕНКО 
Лариса Миколаївна 

- директор Олександрійського політехнічного коледжу (за згодою). 

 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від ___________ 2021 року № ___ 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

проведення ХХ  спортивних ігор молоді м. Олександрії 
 

1.Мета і завдання 
Спортивні ігри молоді м. Олександрії проводяться як комплексний захід,                  

спрямований на: 
- популяризацію фізичної культури і спорту серед молоді міста; 
- пропаганду здорового способу життя серед молоді; 
- підвищення ефективності відбору та підготовки спортсменів міста до обласних, 

всеукраїнських та міжнародних змагань. 
2. Керівництво та організація змагань 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням спортивних ігор молоді міста 
Олександрії покладається на організаційний комітет, який затверджується рішенням 
виконавчого комітету та головну суддівську колегію, затверджену наказом начальника 
відділу молоді та спорту міської ради, безпосереднє проведення змагань – на суддівські 
колегії з видів спорту, затверджені наказом начальника відділу молоді та спорту міської 
ради. 

3. Програма, терміни і місце проведення змагань 
Спортивні ігри молоді м. Олександрії проводяться протягом 2021-2022 навчального 

року. Міським змаганням передують масові змагання в навчальних закладах. 
Календар змагань 

№ 
з/п Вид спорту Склад Термін 

проведення Місце проведення Примітка юнаки дівчата 
1. Шахи 2 1 лютий 

2022 року 
Олександрійський 

політехнічний коледж  

2. Шашки 2 1 лютий 
2022 року 

Олександрійський 
політехнічний коледж 

 

3. Настільний 
теніс 

2 1 березень 
2022 року 

НВК «Олександрійський 
колегіум – спеціалізована 

школа» 

 

4. Волейбол 12 12 березень 
2022 року 

Комунальний заклад 
«ДЮСШ № 2» 

 

5. Баскетбол 
3Х3 

10 10 квітень 
2022 року 

Олександрійський 
фаховий коледж культури 

і мистецтв 

 

6. Міні - 
футбол 

10  травень 
2022 року 

парк ім. Т.Г. Шевченка  

 
ВОЛЕЙБОЛ 

Змагання проводяться згідно з діючими правилами з волейболу. Система проведення 
змагань визначається суддівською колегією після подання заявок. Змагання проводяться за 
коловою системою. Гра складається з трьох партій  по 15 очок. Місця визначаються за 
найбільшою кількістю набраних очок при умові: перемога – 2 очка, поразка – 1 очко, неявка 
– 0 очок. При рівності очок у двох команд переможець визначається по грі між ними, якщо 
рівність очок у трьох команд, то переможець визначається за критеріями: різниця партій між 
ними; різниця партій у всіх іграх; краща різниця очок у всіх командах. Команди 
розподіляються на групи, кожна з яких приходить на свій час.  
 
 
 



БАСКЕТБОЛ 
Змагання проводяться згідно з діючими правилами з баскетболу 3Х3. Система 

проведення змагань визначається суддівською колегією після подання заявок. Місця 
визначаються за найбільшою кількістю набраних очок при умові: перемога – 2 очка, поразка 
– 1 очко, неявка – 0 очок. При рівності очок у двох команд переможець визначається по грі 
між ними, якщо рівність очок у трьох і більше команд – по різниці забитих та пропущених 
м’ячів між ними, якщо і ця різниця однакова – по всіх проведених іграх. 
 

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС 
Склад команди: 2 юнаки, 1 дівчина та представник. 
Змагання проводяться за коловою схемою згідно з діючими правилами з настільного 

тенісу. До змагань допускаються учасники, які заявлені в реєстраційному листі в день 
проведення змагань. 

Зустріч проводиться з трьох партій, перехід подачі через кожні 2 очка, партія триває 
до 11 очок. При рахунку 10:10 гра продовжується до переваги гравця в 2 очка. М’яч 
діаметром 40 мм. 

Система проведення: 
- командна зустріч складається з трьох одиночних зустрічей: І та III- чоловічі 

ракетки, II – жіноча ракетка.  
Переможець визначається за найбільшою кількістю очок, набраних командою при 

умові: перемога команди (І, ІІ, ІІІ ракетки) з рахунком 3:0, команді нараховується – 3 очка, 
поразка – 0 очок. Перемога команди з рахунком 2:1, команді нараховується – 2 очка, поразка 
– 1 очко: : ;  : ; : ; : . 
 

ШАХИ І ШАШКИ 
Склад команди: 2 юнаки та 1 дівчина. Змагання проводиться за коловою схемою. 

Контрольний час до повного закінчення партії 30 хв. Змагання з шахів проводяться за 
міжнародними правилами ФІДЕ,з шашок – згідно з шашковим кодексом. 

Кожна команда повинна мати комплект шахів, шашок та годинник. 
 

МІНІ-ФУТБОЛ 
Склад команди: 10 юнаків. 
Змагання проводяться згідно з діючими правилами гри в міні-футбол за коловою 

системою. За виграш нараховується 3 очка, за нічию – 1 очко, за поразку – 0 очок.У разі 
однакової кількості очок у двох командах переможець виявляється за результатами гри між 
ними. У разі однакової кількості очок у трьох і більше команд – за більшою кількістю 
перемог у грі між цими командами, якщо ж і цей показник однаковий – за більшою кількістю 
забитих м’ячів між ними. 

 
4. Умови проведення змагань 

З метою дотримання карантинних умов та обмежень, запроваджених постановами 
Кабінету Міністрів України, що спрямовані на протидію поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19 на території міста та запровадження посилених протиепідемічних заходів 
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
короновірусом SARS-CoV-2» та інших нормативно-правових актів, що спрямовані на 
протидію поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території міста. 
 

5. Визначення переможців 
Командні місця визначаються по кожному виду спорту окремо (у волейболі, 

баскетболі і міні – футболі серед юнаків та дівчат) за правилами змагань. Якщо у змаганнях 
беруть участь команди юнаків та дівчат від одного закладу-зараховується кращий результат 
однієї із команд в загальний залік. 

У комплексному заліку – за найменшою сумою очок при умові: за перше місце                 
– 1 очко, за друге – 2 очка за третє – 3 очка і т.д. 



У випадку однакової кількості набраних очок у комплексному заліку перевага 
віддається команді, яка здобула більше послідовно 1, 2, 3 і т.д. місць. 
 

6. Нагородження 
Команди – переможці та призери у різних видах спорту нагороджуються грамотами 

відділу молоді та спорту Олександрійської міської ради.  
Команди – переможці та призери у комплексному заліку змагань нагороджуються 

перехідним кубком та дипломами відділу молоді та спорту Олександрійської міської ради. 
Команди - переможці у змаганнях з волейболу, баскетболу, настільного тенісу, шашок 

та шахів матимуть можливість увійти до складу збірної команди міста для участі в обласних 
змаганнях серед районів і міст. 

 
7. Заявки та документи 

Навчальні заклади подають попередні заявки на участь у спортивних іграх молоді                 
м. Олександрії в управління освіти, молоді та спорту міської ради. Іменні заявки, завірені 
керівником навчального закладу та медичним працівником відділення спортивної медицини 
міського лікувально-профілактичного закладу «Міська лікарня № 1» м. Олександрії (крім 
шашок та шахів), відповідні документи на кожного учасника (студентський або учнівський 
квиток з фотокарткою та печаткою) подаються суддівській комісії у день проведення змагань                         
(за годину до початку змагань). У змаганнях беруть участь тільки студенти денної форми 
навчання. 
 

8. Дисциплінарні санкції 
Керівники команд несуть повну відповідальність за безпеку та поведінку гравців на 

спортивному майданчику, а також збереження особистих речей  учасників змагань з моменту 
їх початку і офіційного завершення. 

Керівники команд, представники команд, учасники можуть бути притягнені до 
відповідальності за будь – які випадки недисциплінованої, неетичної або аморальної 
поведінки. 

Питання, що не врегульовані цим регламентом та правилами змагань, вирішує 
суддівська колегія, яка в залежності від обставин і ступеню порушення приймає рішення про 
застосування дисциплінарних санкцій за письмовим зверненням (протестом) від 
представника команди, яке надається суддівській колегії під час проведення змагань. 
 

9. Порядок підготовки спортивних споруд 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 

«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 
проведення масово спортивних та культурно - видовищних заходів» підготовка спортивних 
споруд покладається на їх власників. 

Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час 
проведення змагань здійснює організаційний комітет, який складається з осіб, 
відповідальних за проведення змагань, і власників спортивних споруд. 

Власник спортивної споруди не менше ніж за 4 години до початку змагань повинен 
подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань. 

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення 
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність, 
передбачену законодавством України. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ





 
 


