
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від  15.03. 2018  № 37 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності  

в Україні на період до 2025 року „Рухова активність –  

здоровий спосіб життя – здорова нація“ на 2018 рік  

 

 

 На виконання розпорядження голови Черкаської обласної державної 

адміністрації від 03.03.2018 року № 90 ,, Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 року „Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова 

нація“ на 2018 рік  у Черкаській області”, з метою забезпечення роботи щодо 

формування здорового способу життя, керуючись п.1, 7, 20 ч.3 ст. 42 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

  

 

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року „Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація“ на 2018 рік у м.Золотоноша 

(додається). 

2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів міськвиконкому 

забезпечити в межах компетенції реалізацію зазначених заходів. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Суддю С.В. та службу у справах дітей, молоді та спорту 

(Ізгагіну І.С.). 

 

 

 

 Міський голова                                                                В.О. Войцехівський 

 

  

                   
 

 

Вареник  53672 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 15.03. 2018  № 37 

 

План заходів щодо реалізації 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

„Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація“ на 2018 рік у м.Золотоноша 

 

№ 

з/п 

Найменування завдання Найменування заходу Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Забезпечення координації дій усіх 

міських та міськрайонних федерацій з 

різних видів спорту 

Брати участь у засіданнях міських та 

міськрайонних федерацій з різних 

видів спорту з питань популяризації 

серед населення оздоровчої рухової 

активності 

Протягом 

року 

 

 

 

Служба у справах дітей, 

молоді та спорту 

2. Формування інфраструктури сучасних і 

привабливих спортивних споруд за 

місцем проживання, у місцях масового 

відпочинку громадян, на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів, 

що мають бути легко доступними для 

різних верств населення, насамперед 

малозабезпечених осіб 

Продовження проведення 

моніторингу забезпечення населення 

міста спортивними майданчиками 

 

 

До 1 липня 

 

 

 

 

Відділ освіти, відділ 

культури, служба у 

справах дітей, молоді та 

спорту 

3. Формування ціннісного ставлення 

юнацтва, дітей та молоді до власного 

здоров’я, покращення фізичного 

розвитку та фізичної підготовленості  

з урахуванням вимог майбутньої 

професійної діяльності 

 Створення умов для підвищення 

рівня фізичної підготовки молоді 

для проходження служби у 

Збройних силах інших військових 

формуваннях шляхом проведення 

відповідних фізкультурно-

спортивних заходів у місті та участі 

в обласній спартакіади серед 

допризовної молоді 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, служба у 

справах дітей, молоді та 

спорту  
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№ 

з/п 

Найменування завдання Найменування заходу Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

4. Створення сприятливих умов та 

залучення інвалідів до занять фізичною 

культурою 

Забезпечення створення необхідних 

умов для вільного доступу осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями  до фізкультурно- 

спортивних закладів, реабілітації 

засобами фізичної культури та 

проведення серед них фізкультурно- 

спортивних заходів 

Протягом 

року 

 

Територіальний центр 

соціальної допомоги, 

відділ освіти, служба у 

справах дітей, молоді та 

спорту  

5. Збільшення кількості загальнодоступних 

спортивних заходів для активного 

сімейного відпочинку в місцях масового 

відпочинку громадян; облаштування 

безпечних маршрутів для пішохідного, 

велосипедного туризму 

Збільшення кількості 

загальнодоступних фізкультурно-

оздоровчих заходів у місцях 

масового відпочинку населення  

(у парках, скверах на пляжах тощо) 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, відділ 

культури, служба у 

справах дітей, молоді та 

спорту  

6. Залучення інститутів громадського 

суспільства, у тому числі молодіжних  

та дитячих громадських організацій, до 

проведення заходів із підвищення 

оздоровчої рухової активності 

населення  

Здійснення заходів, спрямованих  

на популяризацію та утвердження 

здорового і безпечного способу 

життя та культури здоров’я  

Протягом 

року 

Відділ освіти, служба у 

справах дітей, молоді та 

спорту  

7. Обґрунтування комплексу показників 

для оцінки рівня фізичного здоров’я 

різних верств населення 

Проведення щорічного оцінювання 

рівня фізичного здоров’я населення  

Протягом 

року 

Служба у справах дітей, 

молоді та спорту, відділ 

освіти  

8. Впровадження у засобах масової 

інформації,  соціальної реклами 

стосовно переваг оздоровчої рухової 

активності для зниження ризику 

неінфекційних захворювань, а також 

Впровадження соціальної реклами в 

засобах масової інформації щодо 

пропаганди здорового способу 

життя, рухової активності з метою 

утвердження національної ідеї 

Протягом 

року 

Служба у справах дітей, 

молоді та спорту, відділ 

освіти 
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№ 

з/п 

Найменування завдання Найменування заходу Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

пізнавальних програм для осіб різного 

віку з питань використання рухової 

активності в процесі життєдіяльності та 

подолання стану суспільної байдужості  

до особистого здоров’я  

та здоров’я нації 

стосовно соціальної активності, 

фізично здорової та духовно багатої 

особистості 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами              О.В. Шакура 
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