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П Л А Н 
заходів щодо організації в області оздоровчої рухової активності громадян у місцях масового відпочинку  

в рамках реалізації соціального проєкту “Активні парки – локації здорової України” 
 

№ 
з/п Назва заходу Строк виконання Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 
1 Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих спортивних 

заходів у місцях масового відпочинку громадян (у парках, скверах, 
на пляжах тощо), зокрема: 

 Управління молоді та спорту облдержадмін-
істрації, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад, 
інші органи місцевого самоврядування, облас-
ні організації фізкультурно-спортивних това-
риств “Колос”, “Україна”, “Динамо”, громад-
ські організації фізкультурно-спортивної спря-
мованості, молодіжні та дитячі громадські ор-
ганізації, обласний та місцеві центри фізич-
ного здоров’я населення “Спорт для всіх” 

“Спортивна зима” І квартал 
“Велодень” ІІ квартал 
“Спорт для всіх – у парках і скверах” ІІ квартал 
“Тато, мама, я – спортивна сім’я” ІІІ квартал 
фестивалю “Рух заради здоров’я” з нагоди Всесвітнього Дня 
здоров’я 

квітень 
щорічно 

фестивалів, спартакіад, масових гулянь з нагоди державних та 
регіональних свят, естафет і пробігів, велоестафет, комплексних 
змагань, рухливих ігор, туристичних естафет тощо 

Постійно 

2 Залучення до просвітницької роботи з ведення здорового способу 
життя відомих спортсменів та тренерів області, зокрема шляхом 
проведення майстер-класів, відкритих тренувань у місцях масового 
відпочинку, а також спортивних суддів, волонтерів, спонсорів, 
представників радіомовлення та преси 

Постійно Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад, 
інші органи місцевого самоврядування, обласний 
центр фізичного здоров’я населення “Спорт для 
всіх” 
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1 2 3 4 
3 Облаштування у місцях масового відпочинку безперешкодного 

доступу громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, до спортивних 
споруд, місць для занять різними видами рухової активності 

Постійно Відділ містобудування та архітектури, управ-
ління молоді та спорту облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, інші органи 
місцевого самоврядування, обласні організації 
фізкультурно-спортивних товариств “Колос”, 
“Україна”, “Динамо” 

4 Організація медичного забезпечення фізкультурно-оздоровчих 
спортивних заходів: підбір і контроль траси для бігу, майданчиків 
для ігор, дистанцій туристичних естафет тощо, перевірка спортив-
ного інвентарю, установлення огороджень небезпечних зон під час 
проведення заходів 

Постійно Управління молоді та спорту, Департамент 
охорони здоров’я облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад, інші органи 
місцевого самоврядування, обласний центр 
фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, 
обласні організації фізкультурно-спортивних 
товариств “Колос”, “Україна”, “Динамо”  

5 Популяризація здорового способу життя серед населення, сприяння 
розповсюдженню соціальної реклами для залучення громадян до 
активного відпочинку шляхом розміщення інформаційних повідом-
лень щодо переваг оздоровчої рухової активності на офіційних веб-
сайтах та сторінках у соціальних мережах місцевих органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядування, ЗМІ, організація ви-
ступів на радіо, телебаченні тощо

Постійно Управління молоді та спорту, Департамент 
інформаційної діяльності, культури, націо-
нальностей та релігій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (місто бласного значення) рад, інші органи 
місцевого самоврядування, обласний центр фі-
зичного здоров’я населення “Спорт для всіх” 

 
 

  Керівник апарату  
  адміністрації           Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


