
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення 

про визначення рейтингу з видів спорту Донецької області  
 

 

І. Загальні положення 

 

1. Це Положення визначає умови та порядок визначення рейтингу з видів 

спорту в Донецькій області (далі - рейтинг) окремо серед: 

органів управління фізичною культурою та спортом виконавчих комітетів 

міських рад і районних державних адміністрацій, військово-цивільних 

адміністрацій, об’єднаних територіальних громад відповідно до розподілу за 

групами, наведеного у додатку 1 до цього Положення; 

обласних фізкультурно-спортивних товариств та відомств; 

спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського 

резерву, дитячо-юнацьких спортивних шкіл Донецької області; 

спортсменів та тренерів в кожному окремому виді спорту (для обласних 

громадських організацій (федерацій). 

Взяти до уваги, що у разі утворення об’єднаних територіальних громад по 

області протягом звітного періоду, групи міст, районів, громад будуть 

змінюватися.  

 

2. Рейтинг встановлюється з метою популяризації кращих результатів 

роботи зі спорту вищих досягнень і підготовки спортивного резерву до збірних 

команд України з видів спорту, стимулювання до високих спортивних 

результатів тренерів-викладачів і спортсменів. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ управління фізичної 

культури та спорту Донецької 

обласної державної адміністрації  

___________________ № _______ 
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3. Завданнями визначення рейтингу є: 

сприяння створенню оптимальної структури розвитку видів спорту; 

стимулювання діяльності організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості Донецької області за умови виконання ними поставлених 

завдань з розвитку видів спорту. 

 

4. Підсумкові інформаційні матеріали рейтингу (зведений рейтинг з видів 

спорту Донецької області) формуються за встановленою формою (додаток 2) та 

надсилаються для врахування в роботі керівникам органів управління фізичною 

культурою та спортом виконавчих комітетів міських рад і районних державних 

адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, об’єднаних територіальних 

громад, обласним організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, 

підпорядкованим управлінню фізичної культури та спорту Донецької  обласної 

державної адміністрації (далі – Управління), обласним фізкультурно-

спортивним товариствам та відомствам. 

 

5. Відділ фізкультурно-спортивної роботи Управління та особа, до 

повноважень якої належить співпраця з засобами масової інформації, спільно з 

обласними організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, 

підпорядкованими Управлінню (за напрямками діяльності) оприлюднюють 

інформацію щодо підсумків рейтингу на офіційному веб-сайті Управління. 

 

ІІ. Порядок визначення рейтингу 

 

1. Рейтинг з літніх олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів 

спорту серед осіб з інвалідністю, зі спортивно-масових заходів, заходів серед 

сільського населення, з обласних Спартакіад визначається за І півріччя та за рік 

у цілому. 

Рейтинг серед спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

олімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, ветеранів, обласних 

фізкультурно-спортивних товариств та відомств, із зимових олімпійських видів 

спорту визначається один раз на рік – за рік у цілому. 

 

2. Відділ фізкультурно-спортивної роботи Управління до 20 числа 

першого місяця наступного півріччя (з літніх олімпійських, неолімпійських 

видів спорту, видів спорту серед осіб з інвалідністю, зі спортивно-масових 

заходів, заходів серед сільського населення, з обласних Спартакіад), щороку             

до 20 січня наступного року (з літніх олімпійських, неолімпійських видів 

спорту, видів спорту серед осіб з інвалідністю, зі спортивно-масових заходів, 

заходів серед сільського населення, з обласних Спартакіад, серед 

спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, ветеранів, обласних фізкультурно-

спортивних товариств та відомств, із зимових олімпійських видів спорту), та 

щороку до 20 грудня поточного року (десять кращих спортсменів та тренерів 

області (дорослі) з літніх олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів 
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спорту серед осіб з інвалідністю) подає матеріали рейтингу на розгляд 

керівництва Управління. 

3. Рейтинг за І півріччя та за рік у цілому подається на розгляд членам 

колегії Управління на найближчому розширеному засіданні та затверджується 

відповідним наказом Управління. 

 

ІІІ. Умови визначення рейтингу 

 

1. Рейтинг визначається за найбільшою кількістю очок, що нараховані за 

результатами виступу спортсменів у спортивних змаганнях, згідно з таблицями 

визначення рейтингу з: 

1) олімпійських видів спорту в Донецькій області (додаток 3); 

2) неолімпійських видів спорту в Донецької області, які включені до 

програми Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої шахової 

олімпіади, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних ігор 

(додаток 4); 

3) неолімпійських видів спорту в Донецької області, які не включені до 

програми Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої шахової 

олімпіади, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних ігор 

(додаток 5); 

4) видів спорту серед осіб з інвалідністю в Донецькій області (додаток 6); 

5) серед ветеранів з олімпійських та неолімпійських видів спорту в 

Донецькій області (додаток 7). 

 

2. Очки нараховуються кожному спортсмену за виборене місце в 

індивідуальних, групових і командних номерах програми та командних ігрових 

видах спорту. 

При визначенні рейтингу серед тренерів очки нараховуються особистому 

та першому (тільки для олімпійських видів спорту) тренеру, у разі наявності 

бригадного методу – пропорційно серед тренерів. 

У видах спорту, де не проводяться фінальні змагання Кубків світу і 

Європи серед дорослих, а також не має підрахунку загального заліку за 

підсумками етапів, враховується кращий результат спортсмена на одному із 

змагань Кубка світу та/або Кубка Європи. 

У тенісі кращий спортивний результат, показаний на одному із змагань 

«Великий шолом» серед дорослих протягом поточного року, прирівнюється до 

спортивного результату на чемпіонаті світу; участь українських спортсменів у 

матчах плей-оф світової групи і світовій групі на змаганнях Кубка Девіса 

(чоловіки) та у матчах плей-оф світової групи і у світових групах на змаганнях 

Кубка федерацій (жінки) прирівнюється до спортивного результату - 1 місце на 

чемпіонаті Європи; участь українських спортсменів у 2 раунді групи                           

І Європейсько-Африканської зони на змаганнях Кубка Девіса (чоловіки) та у 

матчах плей-оф групи І Європейсько-Африканської зони на змаганнях Кубка 

федерацій (жінки) прирівнюється до спортивного результату - 5 місце на 

чемпіонаті Європи; кращий спортивний результат, показаний на одному із 
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змагань «Великий шолом» серед юніорів протягом поточного року 

прирівнюється до спортивного результату на чемпіонаті світу серед молоді. 

В індивідуальних зимових олімпійських видах спорту кращий 

спортивний результат прирівнюється до: 

чемпіонату Європи - показаний на одному з етапів розіграшу Кубка світу 

в гірськолижному спорті, лижних гонках, лижному двоборстві, стрибках на 

лижах з трампліна, сноубордингу, фристайлі; 

чемпіонату Європи серед молоді або найближчої до дорослих 

спортсменів вікової групи - показаний на одному з етапів розіграшу Кубка 

Європи (Континентального Кубка) у гірськолижному спорті, ковзанярському 

спорті, лижних гонках, лижному двоборстві, стрибках на лижах з трампліна, 

сноубордингу, фристайлі, шорт-треку та на одному з етапів серії Гран-Прі серед 

юніорів у фігурному катанні. 

 

3. Рейтинг спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

олімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних шкіл визначається серед: 

спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського 

резерву Донецької області; 

районних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Донецької області; 

міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл Донецької області; 

об’єднаних територіальних громад Донецької області. 

Дитячо-юнацьким спортивним школам очки нараховуються відповідно до 

таблиці визначення рейтингу з олімпійських видів спорту в Донецькій області 

(додаток 3):  

за виступ спортсменів у видах спорту, що культивуються у цих 

спортивних школах; 

з коефіцієнтом 0,5 – за результати виступів вихованців цих спортивних 

шкіл протягом двох років з дня їх направлення для підвищення рівня 

спортивної майстерності до Донецького вищого училища олімпійського 

резерву ім. С.Бубки, школи вищої спортивної майстерності, центру 

олімпійської підготовки, команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у 

чемпіонатах України вищих ліг; 

з коефіцієнтом 0,5 – в неолімпійських видах спорту, які включені до 

програми Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої шахової 

олімпіади, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних ігор; 

з коефіцієнтом 0,25 – в неолімпійських видах спорту, які не включені до 

програми Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої шахової 

олімпіади, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних ігор. 

 

4. У неолімпійських номерах програми олімпійських видів спорту, 

спортивних змаганнях (це стосується і дитячо-юнацьких спортивних шкіл), у 

видах програм із видів спорту серед осіб з інвалідністю, що проводяться в 

умовах, які не відповідають регламенту проведення Олімпійських, 

Паралімпійських та Дефлімпійських ігор (з легкої атлетики і стрільби з лука в 
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закритих приміщеннях, з плавання у 25-метровому басейні, з перегонів на 

лижеролерах тощо), очки нараховуються з коефіцієнтом 0,5. 

 

5. Очки з коефіцієнтом 0,5 нараховуються (відповідно до таблиць 

визначення рейтингу) кожному спортсмену за виборене місце в індивідуальних, 

групових і командних номерах програми та командних ігрових видах спорту: 

містам, районам, об’єднаним територіальних громадам Донецької   

області – за результати виступів на чемпіонатах світу та Європи (для 

олімпійських видів спорту) протягом двох років спортсменів-вихованців цих 

адміністративно-територіальних одиниць (у разі переходу до адміністративно-

територіальної одиниці іншої області України); 

у разі встановлення спортсмену консолідованого заліку в установленому 

порядку; 

у фіналах багатоступеневих обласних спортивно-масових заходів, змагань 

Донецького обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 

відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області 

(відповідають чемпіонатам області); 

у обласних змаганнях серед сільського населення Донецької 

територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 

товариства «Колос» (відповідають чемпіонатам області) – очки нараховуються 

в кожному виді спорту окремо; 

у обласній спартакіаді допризовної молоді (відповідають чемпіонатам 

області серед молоді відповідно до додатку 4); 

у фіналах спартакіад серед збірних команд державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів Донецької області 

(відповідають чемпіонатам області) – очки нараховуються в кожному виді 

спорту окремо.  

За участь у таких заходах та змаганнях (крім 1-3 місця) нараховуються 

додаткові 4 бали (2 бали – для заходів та змагань серед юнаків,  юніорів, 

молоді). Для заходів та змагань, у яких очки нараховуються  в кожному виді 

спорту окремо – додаткові бали нараховуються у разі не набрання містом, 

районом, громадою жодних очок.   

За участь у Всеукраїнських змаганнях фізкультурно-спортивних 

товариств та відомств, центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 

Національного олімпійського комітету України нараховуються додаткові бали 

відповідно до додатку 3.  

 

6. За встановлення одночасно рекордів світу та Європи очки нараховують 

один раз за найвищими показниками.   

 

7. У разі набрання однакової кількості очок рейтинг визначається за 

кращими результатами спортсменів на Олімпійських, Паралімпійських, 

Всесвітніх іграх, Всесвітніх Універсіадах, Європейських іграх, Юнацьких 

Олімпійських іграх, чемпіонатах і Кубках світу та Європи, чемпіонатах і 

Кубках України. 
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8. За підсумковими інформаційними матеріалами визначається десять 

кращих спортсменів та тренерів області (дорослі) з літніх олімпійських, 

неолімпійських видів спорту, видів спорту серед осіб з інвалідністю.  

Серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл визначаються по три кращих 

тренери з олімпійських та неолімпійських видів спорту окремо за номінаціями: 

вища спортивна майстерність; 

кваліфікований резерв; 

дитячо-юнацький спорт.  

При підведенні рейтингу тренерів враховуються показники присвоєння: 

спортивних звань: «Майстер спорту України міжнародного класу» 

(Гросмейстер України – для шахів, шашок), «Майстер спорту України»; 

спортивних розрядів: «Кандидат у майстри спорту України», перший, 

другий та третій спортивні розряди. 

 

ІV. Нагородження за підсумками рейтингу 

 

1. Підведення підсумків рейтингу за І півріччя та за рік у цілому 

розглядається на найближчому розширеному засіданні колегії Управління. 

  

2. За підсумками рейтингу за рік органи управління фізичною культурою 

та спортом виконкомів міських рад і районних державних адміністрацій, 

військово-цивільних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, обласні 

фізкультурно-спортивні товариства та відомства, спеціалізовані дитячо-юнацькі 

спортивні школи олімпійського резерву, дитячо-юнацькі спортивні школи 

Донецької області, які посіли 1- 3 місця, нагороджуються пам’ятними кубками 

та грамотами Управління. 

 

3. Нагородження переможців та призерів рейтингу серед органів 

управління фізичною культурою та спортом виконкомів міських рад і районних 

державних адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад, обласних фізкультурно-спортивних товариств та 

відомств проводиться окремо у групах. 

 

4. Десять кращих спортсменів та тренерів області (дорослі) з літніх 

олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту серед осіб з 

інвалідністю, по три кращих тренери з олімпійських та неолімпійських видів 

спорту дитячо-юнацьких спортивних шкіл за трьома номінаціями, 

визначаються за підсумками участі у змаганнях протягом поточного року  та 

нагороджуються грамотами Управління. 

 

 

 

 

Начальник відділу фізкультурно- 

спортивної роботи управління      М.Ю. Будовій   


