
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

РІШЕННЯ 
чотирнадцятої сесії сьомого скликання 

 

  

28 вересня 2016 року              № 229 

 

 

Про затвердження Положення  

про проведення міських відкритих  

змагань з шахів серед школярів 

 

Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

„Про освіту“, „Про позашкільну освіту“, рішення четвертої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.12.2015 № 73 „Про 

прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району бюджетних установ (закладів освіти та спорту)“, з 

метою широкого залучення учнів до змагань з шахів, подальшого розвитку 

шахів та їх популярності у Пирятинській міській об’єднаній територіальній 

громаді, підвищення рівня майстерності шахістів, відбору кращих шахістів для 

участі в обласних та всеукраїнських змаганнях, розглянувши лист відділу 

освіти Пирятинської міської ради від 05.09.2016 №312/08.1-18 з додатками, 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА 

 

1. Затвердити Положення про проведення міських відкритих змагань з 

шахів серед школярів (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С., відділ 

освіти Пирятинської міської ради (Шерзой Н.Г.), постійну комісію міської ради 

з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та 

соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

Міський голова        О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 



Додаток  

рішення чотирнадцятої сесії  

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання  

28 вересня 2016 року № 229 

 

 

Положення  

про проведення міських відкритих змагань з шахів серед школярів 

 

І. Загальні положення 

 

1. Міські відкриті змагання з шахів серед школярів (далі – змагання) 

проводяться з ініціативи Центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської 

міської ради. 

2. Змагання проводяться з метою: 

широкого залучення учнів до змагань з шахів; 

подальшого розвитку шахів та їх популярності у Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді; 

підвищення рівня майстерності шахістів; 

відбір кращих шахістів для участі в обласних та всеукраїнських 

змаганнях. 

 

ІІ. Умови проведення та учасники змагань 

 

1. Загальне керівництво організацією та проведенням змагань 

здійснюється відділом освіти Пирятинської міської ради спільно з Центром 

дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської ради.  

Безпосереднє керівництво проведенням змагань покладається на 

керівника шахового гуртка Центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської 

міської ради Чайку М.Г. 

2. Змагання проводяться у два етапи:  

перший етап - змагання з шахів на першість Пирятинської ОТГ; 

другий етап – відкриті змагання з шахів.  

3. Змагання проводяться щорічно, дата та час проведення визначається 

окремим наказом відділу освіти Пирятинської міської ради. 

Місце проведення – Центр дитячої та юнацької творчості Пирятинської 

міської ради. 

4. До змагань допускаються учні загальноосвітніх шкіл всіх вікових 

категорій (дівчата та хлопці). 

Склад команди: 3 хлопці і 1 дівчина. 

5. Змагання проводяться згідно з діючими правилами гри в шахи за 

коловою системою.  

Запис партії не обов’язковий. 

Регламент – 30 хвилин на всю партію. 



ІІІ. Порядок визначення та нагородження переможців 

 

 1. Місця визначаються за найбільшою сумою набраних очок кожного 

учасника та команди. 

  У разі однакової суми набраних очок у двох або більше учасників змагань 

місця визначаються у матчах та турнірах за коловою системою:  

 за системою коефіцієнтів Зоннеборна-Бергера; 

 за результатом особистої зустрічі;  

 за кількістю перемог. 

2. Учасники та команди, що посіли І-ІІІ місця у змаганнях, 

нагороджуються грамотами відділу освіти Пирятинської міської ради. 

 

ІV. Фінансове забезпечення  

 

 1. Фінансування змагань здійснюється відділом бухгалтерського обліку та 

звітності Пирятинської міської ради відповідно до затвердженого кошторису. 

 2. Для підготовки та проведення змагань можуть залучатися також 

благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, які не 

заборонені чинним законодавством України. 

 

 

 

Начальник відділу освіти        Н.Г.Шерзой 

 

Секретар міської ради       Т.Г.Чайка 

  

 


