
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

«24» жовтня 2019 р.             м. Миколаїв       № 143 

 

Про внесення змін  до Положення  про  

проведення ХIX обласних Спортивних 

ігор серед учнів закладів загальної 

середньої освіти у 2019-2020  

навчальному році 

 

 

 Відповідно до п. 6.9. Положення про Миколаївське обласне відділення 

(філію) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України, затвердженого наказом Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України від  26.07.2013 року № 223, з метою  

якісного визначення переможців та призерів у командному заліку XIX обласних 

Спортивних ігор серед учнів закладів загальної середньої освіти районів, міст 

та об’єднаних територіальних громад області, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до пункту 5 Положення про проведення ХIX обласних 

Спортивних ігор серед учнів закладів загальної середньої освіти у 2019-2020 

навчальному році (далі – Положення), затвердженого наказом Миколаївського 

обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України від 27 вересня 2019 року № 109, виклавши 

його в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України відділення  Гаєвську А.Г. 

 

 

 

Начальник відділення                                                      О. КУЛІШОВ 

 

 

 

 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Наказ Миколаївського обласного  

        відділення (філії) Комітету з  

        фізичного виховання та спорту 

         Міністерства освіти і науки України  

        24 жовтня 2019 № 143 

 

 

 

Зміни до Положення про проведення ХIX обласних Спортивних ігор серед 

учнів закладів загальної середньої освіти  

у 2019-2020 навчальному році 

 

 

5. ХАРАКТЕР ЗАХОДУ 

У змаганнях Спортивних ігор визначається:  

- особиста першість серед учасників з видів спорту;  

- командна першість серед команд територій районів (міст), ОТГ;  

- загальнокомандна першість серед команд територій районів (міст), ОТГ.  

 

Змагання Спортивних ігор проводяться поетапно:  

І етап: масові змагання в закладах загальної середньої освіти;  

ІІ етап: проведення змагань в районах, містах, об’єднаних територіальних 

громадах;  

ІІІ етап: обласні (зональні, фінальні) змагання.  

Терміни, програму, склад учасників, порядок та інші умови проведення 

змагань І етапу (який передбачає залучення максимальної кількості учнів) 

визначає організація, що їх проводить.  

Змагання Спортивних ігор проводяться за діючими правилами з видів 

спорту, які затверджені федераціями України відповідних видів спорту.  

 

Для визначення загальнокомандної першості Спортивних ігор 

команди області розподіляються на 4 групи районів (міст) та на 4 групи 

об’єднаних територіальних громад: 

 

ГРУПИ РАЙОНІВ, МІСТ: 

 

Перша група 

Центральний район  м. Миколаєва; 

Інгульський район м. Миколаєва; 

Заводський район м. Миколаєва; 

Корабельний район м. Миколаєва; 

м. Первомайськ; 

м. Южноукраїнськ 

Друга група 

Новоодеський район; 

Кривоозерський район; 

Первомайський район; 

Снігурівський район; 

Новобузький район; 

Вознесенський район 

 



Третя група 

Березанський район 

Березнегуватський район; 

Миколаївський район; 

Братський район; 

Вітовський  район; 

Баштанський район; 

Єланецький район; 

Врадіївський район 

Четверта група 

Арбузинський район; 

Казанківський район; 

Очаківський район; 

Доманівський район; 

Веселинівський район; 

м. Очаків 

 

 

ГРУПИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: 

 

Перша група 

Арбузинська ОТГ 

Баштанська ОТГ 

Вознесенська ОТГ 

Воскресенська ОТГ 

Веселинівська ОТГ 

Доманівська ОТГ 

Казанківська ОТГ 

Друга група 

Благодатненська ОТГ 

Березанська ОТГ 

Галицинівська ОТГ 

Куцурубська ОТГ 

Коблівська ОТГ 

Шевченківська ОТГ 

 

Третя група 

Кам’яномостівська ОТГ 

Мостівська ОТГ 

Ольшанська ОТГ 

Прибузька ОТГ 

Радсадівська ОТГ 

Чорноморська ОТГ 

Четверта група 

Володимирівська ОТГ 

Веснянська ОТГ 

Михайлівська ОТГ 

Новополтавська ОТГ 

Нечаянська ОТГ 

Широківська ОТГ 

 


