Вітаємо команду державних службовців з гідним виступом!
21 вересня 2013 року відбулося урочисте закриття фінальних змагань XV
Всеукраїнської спартакіади серед державних службовців Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Фінальні змагання Спартакіади проводилися у м. Алушта Автономної
Республіки Крим на базі Олімпійського спортивно-учбового центру «Спартак» з
16 по 21 вересня 2013 року.
Змагання проводилися за п’ятьма видами спорту: футзал, волейбол,
настільний теніс, шахи та шашки. У Спартакіаді взяли участь 26 збірних команд
державних службовців (527 осіб).
Збірна команда державних службовців Закарпатської області з 26 командучасниць змагань посіла 8 місце. Найбільш вдало (7 місце) виступила
волейбольна команда у складі 8 спортсменів. Капітан - Бундзяк Євген
Йосипович - завідувач сектору з питань цивільного захисту Міжгірської
райдержадміністрації, в команді Русанюк Михайло Михайлович – перший
заступник голови Виноградівської райдержадміністрації; Поп Володимир
Іванович – начальник віддіду охорони здоров’я Хустської райдержадміністрації;
Цинканич Тарас Михайлович - головний спеціаліст сектору взаємодії з
правоохоронними органами, режимно-секторної та оборонно-мобілізаційної
роботи апарату Великоберезнянської райдержадміністрації; Мезев Отто
Адальбертович - головний державний інспектор з питань організаційної
діяльності та контролю виконання документів державної податкової інспекції у
Виноградівському районі; Дурневич Василь Федорович - головний спеціаліст з
автоматизованого призначення та виплати державних соціальних допомог
управління соціального захисту населення Воловецької райдержадміністрації;
Дубей Анатолій Іванович - провідний державний фінансовий інспектор відділу
інспектування органів державної влади Державної фінансової інспекції в
Закарпатській області; Бута Василь Михайлович - заступник начальника відділу
технічного нагляду Державної інспекції сільського господарства у Закарпатській
області.
В індивідуальних видах спорту найбільш високих результатів досягли:
Горзов Олександр Олександрович, провідний спеціаліст відділу державного
нагляду, державний фітосанітарний інспектор державної фітосанітарної інспекції
Закарпатської області – 5 місце, шашки; Халак Федір Богданович – заступник
керівника апарату, начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату
Іршавської райдержадміністрації – 7 місце, настільний теніс.
Слід відмітити дружню команду державних службовців з міні-футболу, якій
належало протистояти переможцям футзалу – спортсменам м.Києва.
Не
дивлячись на те, що жереб викидав на долю наших футболістів непростих
суперників (про що свідчать їхні перемоги над збірними командами м.Донецька і
Донецької області; АР Крим та Волинської області), команда посіла 11 місце.
Очки в скарбничку загальнокомандної перемоги своїми виступами також
додали Токарчик Надія Михайлівна - заступник начальника управління–
начальник відділу комунікацій з громадськістю управління інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (шахи); Горова
Тетяна Федорівна - начальник відділу молоді управління освіти, молоді та спорту
Міжгірської райдержадміністрації (шашки); Буц Богданна Олександрівна 2 головний спеціаліст Головного управління юстиції у Закарпатській області

(настільний теніс); Балаж Йосиф Юрійович - провідний спеціаліст відділу молоді
та спорту, управління освіти, молоді та спорту Виноградівської
райдержадміністрації (шахи).
Команду державних службовців Закарпаття до участі у XV Всеукраїнській
спартакіаді готував тренер Канюк Василь Михайлович – голова
Великоберезнянської районної ради. Представляли команду Сивоус Сергій
Васильович – начальник управління державної служби Головдержслужби України
в Закарпатській області та Шкірей Марина Михайлівна – головний спеціаліст
департаменту
освіти
і
науки,
молоді
та
спорту
Закарпатської
облдержадміністрації, кандидат в майстри спорту з легкої атлетики. Команда
змогла поїхати, взяти участь у змаганнях завдяки добрій організації роботи
керівництва обласної державної адміністрації.
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