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П Л А Н 

обласних заходів на 2020 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 ді-
яльності та комунікації з громадськістю, депар-
таменти освіти і науки, охорони здоров’я обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування 

Протягом року 

2. Забезпечити проведення обласного фестивалю “Молодь обирає – здо-
ров’я!”, спрямованого на популяризацію здорового способу життя серед мо-
лоді.  

Управління молоді та спорту, Департамент осві-
ти і науки облдержадміністрації 

Протягом року  

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

Управління молоді та спорту, Департамент осві-
ти і науки облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад  

Протягом року 

4. Провести відбіркові змагання обласної спартакіади “Повір у себе” се-
ред дітей інвалідів.  

Управління молоді та спорту, Департамент осві-
ти і науки облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад, Хмельницький регіо-
нальний центр з фізичної культури та спорту 
інвалідів “Інваспорт” 

Протягом року  
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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 комі-
тети міських (міст обласного значення) рад, 
обласний центр фізичного здоров’я населення 
“Спорт для всіх”  

Протягом року  

7. Провести загальнодоступні фізкультурно-оздоровчі заходи у місцях 
масового відпочинку населення (парки, сквери, пляжі тощо). 

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  

8. Провести загальнодоступні спортивні заходи серед студентів закладів 
вищої освіти. 

Департамент освіти і науки облдержадміністра-
ції, громадські організації фізкультурно-спор-
тивної спрямованості 

Протягом року 

9. Створити умови для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для 
проходження служби у Збройних силах, інших військових формуваннях 
шляхом проведення відповідних фізкультурно-спортивних заходів, у тому числі 
обласної спартакіади серед допризовної молоді. 

Управління молоді та спорту, Департамент осві-
ти і науки облдержадміністрації 

Протягом року 

10. Провести у закладах освіти фізкультурно-оздоровчі та спортивно-
масові заходи, забезпечення належного медико-педагогічного контролю 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 

11. Провести фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи для за-
лучення трудових колективів до рухової активності. 

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції; обласне фізкультурно-спортивне това-
риство “Україна” 

Протягом року 
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12. Провести обласну спартакіаду серед державних службовців. 
Управління молоді та спорту, Департамент осві-
ти і науки облдержадміністрації 

Протягом року 

13. Сприяти розміщенню у засобах масової інформації соціальної рекла-
ми щодо пропаганди здорового способу життя, рухової активності з метою 
утвердження ідеї соціальної активності, фізично здорової особистості, висвіт-
лювати на офіційному сайті обласної державної адміністрації відповідну тема-
тичну інформацію. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кації з громадськістю, молоді та спорту, Депар-
тамент охорони здоров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, інші органи 
місцевого самоврядування  

Протягом року 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


