
 
 

 

 

 

 

 

 

                                               

    УМОВИ  

проведення огляд-конкурсу на кращу організацію військово-патріотичної та 

спортивно-масової роботи серед районних організацій 

 ТСО міста Києва у 2016 році 

  

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
 

 Огляд-конкурс на кращу організацію військово-патріотичної та 

спортивно-масової роботи серед районних організацій ТСО міста Києва у 2016 

році проводиться в питаннях: 

- залучення нових членів в районні організації ТСО міста Києва; 

- відкриття нових первинних організацій в районних ТСО міста Києва; 

     -  створення умов для покращення військово-патріотичної та спортивно-

масової роботи серед допризовної та призивної молоді міста Києва; 

     -   зміцнення здоров’я членів організацій ТСО міста Києва засобами фізичної 

культури та спорту та їх військово-патріотичне виховання; 

- визначення рівня діяльності та розвитку військово-патріотичної та 

спортивно-масової роботи в районних організаціях ТСО міста Києва; 

- виконання завдань з Плану заходів Координаційного центру з військово-

патріотичного виховання та оборонно-спортивної роботи  на 2016 рік. 

 

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 
 

 2.1. Огляд–конкурс проводиться щорічно серед  районних організацій 

 ТСО міста Києва за такими  показниками: 

Загальна кількість первинних організацій (копії або оригінали протоколів); 

      Загальна кількість членів первинних організацій (згідно із заявами, копіями 

або оригіналами); 

      Загальна кількість договорів (меморандумів, угод) про співпрацю районної 

організації з зацікавленими організаціями;  

 Загальна кількість проведених районною організацією ТСО міста Києва: 

- спартакіад (районних, взяли  участь у міських);  

- військово-спортивних змагань (районних, взяли  участь у міських); 

- конкурсів, фестивалів (районних, взяли  участь у міських). 

Загальна кількість учасників (згідно з протоколами) в: 

- спартакіадах (районних та міських);  

- військово-спортивних змаганнях (районних та міських); 

- конкурсах, фестивалях (районних та міських). 

Загальна кількість виділених коштів на проведення спортивних заходів.  

ЗАТВЕРДЖЕНО               

      Постановою Бюро КМО 

ТСО України № 6 

      від « 31» травня 2016 р. 
  



Завойовано медалей на спортивних змаганнях. 

Присвоєно спортивних розрядів  та звань. 

Функціонування військово-спортивних клубів та секцій. 

Організовано та проведено міських військово-патріотичних та спортивно-

масових заходів. 

 

3. НАРАХУВАННЯ ОЧОК 

 

- Загальна кількість первинних організацій (копії або оригінали 

протоколів) - 30 очок (за 1 первинну організацію). 

      - Загальна кількість членів первинних організацій (згідно із заявами, копії 

або оригінали) - 5 очок (за одного члена); 

      - загальна кількість договорів (меморандумів, угод) про співпрацю районної 

організації з зацікавленими організаціями - 50 очок (за 1 підписаний договір);  

 - Загальна кількість проведених районною організацією ТСО міста Києва: 

- спартакіад - (районних - 50 очок, участь у міській -  100 очок);  

- військово-спортивних змагань - (районних - 40 очок, участь у міських 

- 80 очок); 

- конкурсів, фестивалів  (районних - 40 очок,  участь у міських - 80 

очок). 

- Загальна кількість учасників (згідно протоколів) в: 

- спартакіадах - (районних 5 очок за 1 учасника, участь у міських 10 

очок за 1 учасника);  

- військово-спортивних змаганнях (районних 3 очки за 1 учасника, 

участь у міських 8 очок за 1 учасника);  

- конкурсах, фестивалях (районних 3 очки за 1 учасника, участь у 

міських 8 очок за 1 учасника);  

- Загальна кількість виділених (а також залучених шляхом спонсорської 

допомоги) коштів на проведення спортивних заходів в районі та участь у 

міських заходах - 2-5 тис. грн. - 50 очок, 5 тис. і більше - 100 очок.  

- Завойовано медалей на спортивних змаганнях: 

  3 місце на всеукраїнських с/з - 10 очок, 2 місце - 20 очок, 1 місце - 30 очок. 

 3 місце на европейських та світових с/з - 30 очок, 2 місце - 40 очок, 1 місце - 

50 очок. 

- Присвоєно спортивних звань та розрядів: 

- 2 дорослий - 10 очок за 1 чол.; 1 дорослий - 20 очок за 1 чол.; КМС - 30 

очок за 1 чол.; МС - 50 очок за 1 чол.; МСМК - 70 очок за 1 чол.; ЗМС - 100 

очок за 1 чол. 

- Функціонування військово-спортивних клубів та секцій: 

- 1 клуб (секція) - 200 очок; 

- Організовано та проведено міських військово-патріотичних та спортивно-

масових заходів: 

- 1 захід - 100 очок. 

 

 

 



 

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ  
 

4.1. Підведення підсумків проводиться згідно  П.3. "Нарахування очок", 

додатку до Умов і визначається за найбільшою кількістю набраних очок в 

таких номінаціях: 

- Загальна кількість первинних організацій; 

      - Загальна кількість членів первинних організацій; 

      - Загальна кількість договорів (меморандумів, угод) про співпрацю районної 

організації з зацікавленими організаціями;  

 - Загальна кількість проведених районною організацією ТСО міста Києва: 

- спартакіад - районних,участь у міських;  

- військово-спортивних змагань - районних, участь у міських; 

- конкурсів, фестивалів - районних,  участь у міських. 

- Загальна кількість учасників (згідно  протоколів) в: 

- спартакіадах - районних, участь у міських;  

- військово-спортивних змаганнях районних, участь у міських;  

- конкурсах, фестивалях районних, участь у міських;  

- Загальна кількість виділених (а також залучених шляхом спонсорської 

допомоги) коштів на проведення спортивних заходів в районі та участь у 

міських заходах;  

- Завойовано медалей на спортивних змаганнях; 

- Присвоєно спортивних звань та розрядів; 

- Функціонування військово-спортивних клубів та секцій; 

- Організовано та проведено міських військово-патріотичних та спортивно-

масових заходів. 

 

5. НАГОРОДЖЕННЯ 
 

Районні організації, які посіли І-ІІІ місця за підсумками вищезазначених  

номінацій нагороджуються кубками, дипломами та грошовими преміями 

Київської міської організації ТСО України. 

Якщо команди набрали однакову кількість очок, то переможець 

визначається  шляхом жеребу. 

 

 

 

 

Голова 

Київської міської організації 

ТСО України                                О/П                 О. М. НІКОЛАЄНКО 

 

 

 

 
   

 


