
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 16.08.2018 № 634/2018-р 

 

П Л А Н 
обласних заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії з 

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

 

1. Проводити засідання Координаційної ради з питань популяризації се-
ред населення оздоровчої рухової активності 

Управління молоді та спорту, інформаційної 
діяльності та комунікації з громадськістю, де-
партаменти освіти і науки, охорони здоров’я 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, ви-
конавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад, інші органи місцевого самовряду-
вання, обласне відділення (філія) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України  

Протягом року 

2. Здійснити моніторинг стану забезпечення об’єднаних територіальних 
громад спортивними майданчиками щодо їх відповідності ДБН В. 2.2-13-203. 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі коміте-
ти міських (міст обласного значення) рад  

До 01 червня 2019 року 

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

Управління молоді та спорту, Департамент ос-
віти і науки облдержадміністрації, обласний 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді  

Протягом року 

4. Організувати інформаційно-просвітницькі заходи з метою популяри-
зації серед дітей та молоді здорового способу життя, занять фізичною 
культурою та спортом, досягнень видатних українських спортсменів, утверд-
ження патріотизму. 

Управління молоді та спорту, Департамент ос-
віти і науки облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад  

Протягом року 
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5. Провести відбіркові змагання обласної спартакіади “Повір у себе” 
серед дітей інвалідів. 

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

Протягом року 

6. Здійснити моніторинг стану забезпечення населення області центрами 
фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та приведення нормативно-
правової бази у відповідність із законодавством. 

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

Протягом року 

7. Провести загальнодоступні фізкультурно-оздоровчі заходи у місцях 
масового відпочинку населення (парках, скверах, на пляжах тощо). 

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

Протягом року 

8. Організувати роботу щодо збільшення кількості загальнодоступних 
спортивних заходів для студентів закладів вищої освіти. 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції, обласне відділення (філія) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України 

Протягом року 

9. Провести обласну спартакіаду серед допризовної молоді. 
Управління молоді та спорту, Департамент ос-
віти і науки облдержадміністрації  

Протягом року 

10. Організувати у закладах освіти фізкультурно-оздоровчі та спортивно-
масові заходи, забезпечивши належний медико-педагогічний контроль, з ме-
тою залучення дітей та молоді, у тому числі дітей з інвалідністю, до активних 
занять спортом. 

Департамент освіти і науки, управління молоді 
та спорту облдержадміністрації  

Протягом року 
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11. Сприяти впровадженню обласними спортивними федераціями у 
навчальний процес та позакласну роботу з фізичного виховання у закладах 
загальної вищої освіти та закладах вищої освіти популярних серед дітей та 
молоді видів спорту шляхом створення та організації функціонування не 
менше двох спортивних гуртків у кожному закладі загальної середньої освіти 

Департамент освіти і науки, управління молоді 
та спорту облдержадміністрації  

Протягом року 

12. Провести обласну спартакіаду серед державних службовців. 
Управління молоді та спорту, Департамент ос-
віти і науки облдержадміністрації 

Протягом року 

13. Сприяти розміщенню в засобах масової інформації соціальної рекла-
ми щодо пропаганди здорового способу життя, переваг оздоровчої рухової 
активності, висвітлювати на офіційному сайті обласної державної адміні-
страції відповідну тематичну інформацію. 

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

Протягом року 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


