
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
22.11.2017 № 1194/2017-р 

 

 
 

П Л А Н 
обласних заходів на 2018 рік щодо реалізації Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року  
“Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація” 

 
1. Здійснити моніторинг забезпечення населення спортивними майданчи-

ками. 
Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад 

До 01 червня 2018 року 

2. Забезпечити проведення інформаційно-профілактичної акції “Відпові-
дальність починається з мене”, спрямованої на популяризацію здорового способу 
життя. 

Управління молоді та спорту, Департамент 
освіти і науки облдержадміністрації, Хмель-
ницький обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

Протягом  року 

3. Організувати інформаційно-просвітницькі заходи з метою популяризації 
серед дітей та молоді здорового способу життя, занять фізичною культурою та 
спортом, досягнень видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму. 

Управління молоді та спорту, Департамент 
освіти і науки облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад, обласне відділення 
Національного олімпійського комітету України 

Протягом року 

 
4. Провести відбіркові змагання Всеукраїнської спартакіади “Повір у себе” 

серед дітей інвалідів.  
Управління молоді та спорту, Департамент 
освіти і науки облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад, Хмельницький регіо-
нальний центр з фізичної культури та спорту 
інвалідів “Інваспорт” 

Протягом року 
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5. Здійснити моніторинг стану забезпечення населення області центрами 
фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”. 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад, 
обласний центр фізичного здоров’я населення 
“Спорт для всіх” 

До 01 червня 2018 року 

6. Забезпечити проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих 
заходів серед усіх верств населення. 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад, 
обласний центр фізичного здоров’я населення 
“Спорт для всіх” 

Протягом року 

7. Сприяти здійсненню заходів, спрямованих на популяризацію, утверд-
ження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я. 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад, 
обласні відділення Національного олімпій-
ського комітету України, центр фізичного здо-
ров’я населення “Спорт для всіх” 

Протягом року 

8. Забезпечити проведення у навчальних закладах фізкультурно-оздоровчих 
та спортивно-масових заходів з метою залучення дітей та молоді, у тому числі 
дітей-інвалідів, до активних занять спортом. 

Управління молоді та спорту, Департамент 
освіти і науки облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад, Хмельницький регіо-
нальний центр з фізичної культури та спорту 
інвалідів “Інваспорт” 

Протягом року 

9. Збільшити кількість спортивних заходів для рухової активності студентів 
вищих навчальних закладів з урахуванням регіональних особливостей, специфіки 
майбутньої професії. 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад, 
інші органи місцевого самоврядування, Хмель-
ницьке обласне відділення (філія) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України  

Протягом року 
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10. Підготувати пропозиції для удосконалення законодавства щодо органі-
зації фізичного виховання та спортивно-масової роботи в навчальних закладах. 

Департамент освіти і науки, управління молоді 
та спорту облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

До 01 грудня 2018 року 

11. Вивчити питання щодо визначення механізму впровадження в навчаль-
них закладах рухової активності школярів у різних формах і видах. 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад 

Протягом року 

12. Розробити методичні рекомендації щодо профілактики виникнення 
неінфекційних захворювань, загартовування, тютюнопаління та наркоманії, на-
дання консультацій з питань використання оздоровчої рухової активності.  

Департамент охорони здоров’я облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад 

Протягом року 

13. Проводити заняття з педагогами з предмету “Валеологія” на факультеті 
післядипломної педагогічної освіти.  

Департаменти охорони здоров’я, освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад 

Протягом року 

14. Сприяти розміщенню соціальної реклами в засобах масової інформації 
щодо пропаганди здорового способу життя, переваг оздоровчої рухової актив-
ності, висвітлювати на офіційному сайті обласної державної адміністрації 
відповідну тематичну інформацію. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікації з громадськістю, молоді та спорту, 
Департамент охорони здоров’я облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад, 
інші органи місцевого самоврядування 

Протягом року 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


