
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 659 від 22 вересня 2017 року 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

  

від 22 вересня 2017 року                                                    № 659 

  

  

Про затвердження плану обласних 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 

  

Відповідно до Указу Президента України від 09 лютого 2016 року         № 42/2016 «Про 
Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 
«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 548-р «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»: 

 1. Затвердити План обласних 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 (далі – План заходів), що додається. 

 2. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, сільським, 
селищним, міським головам об’єднаних територіальних громад, департаментам 
облдержадміністрації: освіти і науки (Чорна О.А.), інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю (Василюк С.М.), міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
(Мережко В.М.), охорони здоров’я (Грабович Л.О.), соціальної та молодіжної політики 
(Заболотна Н.М.) взяти участь у виконанні Плану заходів та надавати інформації щодо їх 
реалізації управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації щопівроку до 26 

червня 2018 року та 25 грудня 2018 року. 

 3. Управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації (Чернявський С.В.) 
поінформувати облдержадміністрацію і Міністерство молоді та спорту України про проведення 
заходів в області до 10 січня 2019 року. 

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 

облдержадміністрації Крученюка О.В. 

  

  

Голова обласної державної 

          адміністрації                                                                         

   В. КОРОВІЙ 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 



облдержадміністрації 

22  вересня 2017 року № 659 

  

П Л А Н 

обласних 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 

  

  

№ 

з/п 

  

Найменування завдання 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. 

Забезпечення координації дій 

усіх заінтересованих суб’єктів, 

органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. 

Засідання 

Координаційних рад з 

питань популяризації 

серед населення 

оздоровчої рухової 

активності. 

Протягом 

року. 

Управління фізичної 

культури та спорту та інші 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

райдержадміністрації, 

міські ради міст обласного 

значення. 

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 

доступні для різних верств 

населення, насамперед 

малозабезпечених осіб. 

Продовження 

проведення 

моніторингу 

забезпечення населення 

спортивними 

майданчиками. 

До 01 липня. 

Управління фізичної 

культури та спорту та інші 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

обласні організації 

фізкультурно-спортивних 

товариств, 

райдержадміністрації, 

міські ради міст обласного 

значення, 

об’єднані територіальні 

громади. 

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 

тому числі 

Всеукраїнської 

спартакіади серед 

допризовної молоді. 

  

Протягом 

року. 

Департаменти 

облдержадміністрації: 

соціальної та молодіжної 

політики, освіти і науки, 

управління фізичної 

культури та спорту 

облдержадміністрації, 

обласні організації 

фізкультурно-спортивних 

товариств «Колос», 

«Динамо», «Спартак», 

«Україна». 

4. Упорядкування мережі 

центрів фізичного здоров’я 

Продовження 

проведення аналізу 
До 01 липня. Міські ради міст обласного 



  

№ 

з/п 

  

Найменування завдання 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

населення “Спорт для всіх” та 

удосконалення нормативно-

правової бази діяльності таких 

центрів. 

  

стану забезпечення 

населення центрами 

фізичного здоров’я 

населення “Спорт для 

всіх”. 

значення, 

райдержадміністрації, 

управління фізичної 

культури та спорту 

облдержадміністрації. 

5. 

Збільшення кількості 

загальнодоступних 

спортивних заходів для 

активного сімейного 

відпочинку в місцях масового 

відпочинку громадян; 

облаштування безпечних 

маршрутів для пішохідного, 

велосипедного, водного 

туризму; створення мережі 

літніх шкіл плавання на 

відкритих водоймах. 

Збільшення кількості 

загальнодоступних 

фізкультурно-

оздоровчих заходів у 

місцях масового 

відпочинку населення 

(у парках, скверах, на 

пляжах тощо). 

Протягом 

року. 

Райдержадміністрації, 

міські ради міст обласного 

значення, 

управління фізичної 

культури та спорту 

облдержадміністрації, 

громадські організації 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості (за згодою). 

6. 

Залучення інститутів 

громадянського суспільства, у 

тому числі молодіжних та 

дитячих громадських 

організацій, до проведення 

заходів з підвищення 

оздоровчої рухової активності 

населення. 

Здійснення 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості, 

ветеранськими, 

молодіжними та 

дитячими 

громадськими 

організаціями заходів, 

спрямованих на 

популяризацію та 

утвердження здорового 

і безпечного способу 

життя та культури 

здоров’я. 

Протягом 

року. 

Департамент соціальної та 

молодіжної політики 

облдержадміністрації, 

управління фізичної 

культури та спорту 

облдержадміністрації, 

обласні організації 

фізкультурно-спортивних 

товариств, 

громадські організації 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості, 

молодіжні та дитячі 

громадські організації (за 

згодою). 

  

7. 

Сприяння впровадженню 

обласними осередками 

всеукраїнських спортивних 

федерацій у навчальний 

процес та позакласну роботу з 

фізичного виховання в 

загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладах 

популярних серед дітей та 

молоді видів спорту 

(розроблення  методичних 

рекомендацій, покращення 
матеріально-технічного 

забезпечення тощо). 

1. Затвердження 

методичних 

рекомендацій щодо 

впровадження у 

навчальний процес та 

позакласну роботу з 

фізичного виховання в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

популярних серед дітей 

та молоді видів спорту. 

До 01 липня. 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

управління фізичної 

культури та спорту 

облдержадміністрації, 

громадські організації 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості (за згодою). 

2. Впровадження 

всеукраїнськими 

спортивними 

Протягом 

року. 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

управління фізичної 



  

№ 

з/п 

  

Найменування завдання 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

  федераціями, 

ветеранськими 

громадськими 

організаціями у 

навчальний процес та 

позакласну роботу з 

фізичного виховання у 

загальноосвітніх та 

вищих навчальних 

закладах популярних 

серед дітей та молоді 

видів спорту. 

  

культури та спорту 

облдержадміністрації, 

громадські організації 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості (за згодою). 

8. 

Обґрунтування комплексу 

показників для оцінки рівня 

фізичного здоров’я різних 

верств населення. 

Проведення щорічного 

оцінювання рівня 

фізичного здоров’я 

населення. 

Протягом 

року. 

Управління фізичної 

культури та спорту 

облдержадміністрації, 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Вінницьке обласне 

відділення КФВС МОН 

України. 

  

9. 

Впровадження у засобах 

масової інформації, 

насамперед на телебаченні, 

соціальної реклами стосовно 

переваг оздоровчої рухової 

активності для зниження 

ризику неінфекційних 

захворювань, а також 

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. 

  

Впровадження в 

засобах масової 

інформації соціальної 

реклами щодо 

пропаганди здорового 

способу життя, рухової 

активності з метою 

забезпечення 

соціальної активності, 

фізично здорової та 

духовно багатої 

особистості. 

Протягом 

року. 

Департамент 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації. 

  

____________________________ 
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