
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

20.09.2019   м. Дніпро   № Р-529/0/3-19 

 

 

⌐                         ¬      

Про затвердження плану заходів  

щодо реалізації в Дніпропетровській  

області Національної стратегії  

з оздоровчої рухової активності  

в Україні на період до 2025 року 

 “Рухова активність – здоровий  

спосіб життя – здорова нація” на 2020 рік 

 

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”,              

“Про фізичну культуру і спорт”, відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 666-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 2020 рік” та з метою створення умов для розвитку фізичної 

культури і спорту: 

 

1. Затвердити план заходів щодо реалізації в Дніпропетровській області 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація”               

на 2019 рік. 

 

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на управління молоді і  спорту облдержадміністрації, контроль – на заступника 

голови облдержадміністрації  Батуру Д.І. 

 

 

Голова облдержадміністрації                                                     О.В.БОНДАРЕНКО



 

ЗАТВЕРДЖДЕНО 

Розпорядженням голови 

облдержадміністрації 

20.09.2019 № Р-529/0/3-19 
                                                                                                                                                                                          

 

ПЛАН 

заходів щодо реалізації в Дніпропетровській області  

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні до 2025 року 

“Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація” на 2020 рік 
 

Найменування завдання Найменування заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальні за виконання 

1. Забезпечення координації дій 

усіх заінтересованих органів 

виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування 

проведення засідання Координаційної ради з питань 
реалізації Національної стратегії оздоровчої рухової 
активності в Дніпропетровській області на період до  
2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя – 
здорова нація” при Дніпропетровській обласній 
державній адміністрації 
  

протягом                

року 

 

 

 

Управління молоді і спорту 

облдержадміністрації 

 

 

 

2. Формування ціннісного 

ставлення юнацтва, дітей та 

молоді до власного здоров’я, 

покращення фізичного розвитку 

та фізичної підготовленості з 

урахуванням вимог майбутньої 

професійної діяльності  

1)  створення умов для підвищення рівня фізичної 

підготовки молоді для проходження служби у Збройних 

Силах, інших військових формуваннях, утворених 

відповідно до законів, шляхом проведення відповідних 

фізкультурно-спортивних заходів, у тому числі обласної 

спартакіади серед допризовної молоді 

протягом                

року 

 

Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (за згодою), 

об’єднані територіальні 
громади (за згодою),  

Громадська організація 
“Дніпропетровська обласна 
організація фізкультурно-
спортивного товариства 

“Динамо” України”  
(за згодою), 

навчальні заклади 
(за згодою) 
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 2) проведення заходів з популяризації здорового способу 

життя та культури здоров’я серед молоді 

протягом                

року 

 

Управління молоді і спорту 

облдержадміністрації 

3) залучення до просвітницької роботи з ведення 
здорового способу життя видатних спортсменів та 
тренерів, зокрема шляхом проведення майстер-класів, 
відкритих тренувань 

протягом                

року 

 

Управління молоді і спорту 
облдержадміністрації,                     

Громадська організація 
“Відділення Національного 

олімпійського комітету 
України в Дніпропетровській 

області” (за згодою) 
 

3. Упорядкування мережі 

центрів фізичного здоров’я 

населення “Спорт для всіх” та 

удосконалення нормативно-

правової бази в частині 

діяльності таких центрів 

вивчення ситуації щодо наявності центрів фізичного 

здоров’я населення “Спорт для всіх” в об’єднаних 

територіальних громадах 

протягом року 
Управління молоді і спорту 

облдержадміністрації,                     
комунальний заклад 

“Дніпропетровський обласний 
центр фізичного здоров’я 

населення  “Спорт для всіх” 
(за згодою) 

 

4. 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 

 

 

1) проведення загальнодоступних фізкультурно-
оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку 
населення (у парках, скверах, на пляжах тощо) 

протягом року Управління молоді і спорту 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації 

міськвиконкоми (за згодою), 
об’єднані територіальні 

громади (за згодою) 
 

2) організація безпечних пішохідних та велотуристичних 
маршрутів, відповідно до Типового положення  про 
організацію безпечних пішохідних і велотуристичних 
маршрутів історичними та визначними місцями 

До 1 грудня Управління молоді і спорту 

облдержадміністрації 

3) організація та проведення фізкультурно-оздоровчих 

заходів для дітей у літніх школах плавання відповідно до 

Типового положення про літні школи плавання на 

відкритих водоймах 

протягом року Управління молоді і спорту 
облдержадміністрації, 
комунальний заклад 

“Дніпропетровський обласний 
центр фізичного здоров’я 

населення  “Спорт для всіх” 
(за згодою) 
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5. Залучення інститутів 
громадянського суспільства, в 
тому числі молодіжних та 
дитячих громадських 
організацій, до проведення 
заходів з підвищення 
оздоровчої рухової активності 
населення 

 

сприяння здійсненню 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 Управління молоді і спорту 
облдержадміністрації,  
громадські організації 

фізкультурно-спортивної 
спрямованості, молодіжні та 
дитячі громадські організації 

(за згодою) 
 

6. Модернізація в закладах 
освіти системи фізичного 
виховання, яке повинне бути 
органічно поєднано з іншими 
компонентами здорового 
способу життя; посилення 
відповідальності керівників 
закладів освіти за забезпечення, 
розвиток і модернізацію 
фізичного виховання та 
належний рівень рухової 
активності; забезпечення 
медико-педагогічного 
контролю за фізичним 
вихованням дітей у закладах 
освіти 

 

1) проведення у закладах загальної середньої освіти 
фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, 
забезпечення належного медико-педагогічного контролю 
з метою залучення дітей та молоді, у тому числі дітей з 
інвалідністю, до активних занять спортом 

протягом року Управління молоді і спорту 
облдержадміністрації, 

департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 

Дніпропетровське обласне 
відділення (філія) Комітету              
з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти           

і науки України (за згодою), 
Громадська організація 

“Відділення Національного 
олімпійського комітету 

України в Дніпропетровській 
області” (за згодою), 

райдержадміністрації, 
міськвиконкоми (за згодою), 

об’єднані територіальні 
громади (за згодою) 

 

2) проведення загальнодоступних спортивних заходів 
серед студентів закладів вищої освіти 

протягом року Дніпропетровське обласне 
відділення (філія) Комітету              
з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти           

і науки України (за згодою) 
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7. Створення роботодавцями, 
профспілками, громадськими 
організаціями фізкультурно-
спортивної спрямованості 
(зокрема фізкультурно-
спортивними товариствами) на 
робочих місцях сприятливих 
умов для оздоровчої рухової 
активності 

1) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-
масових заходів для залучення трудових колективів до 
рухової активності 

протягом року Управління молоді і спорту 
облдержадміністрації, 

фізкультурно-спортивні 
товариства (за згодою) 

 

2) сприяння облаштуванню місць для занять руховою 
активністю на підприємствах, в установах, організаціях 

протягом року Управління молоді і спорту 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 

об’єднані територіальні 
громади (за згодою) 

 

3) проведення обласної спартакіади серед збірних команд 
державних службовців  

протягом року Управління молоді і спорту 
облдержадміністрації, 

фізкультурно-спортивне 
товариство “Спартак”                   

(за згодою) 
 

4) проведення обласної спартакіади серед депутатів 
обласних , районних, міських (міст обласного 
підпорядкування) сільських та селищних рад 

протягом року Управління молоді і спорту 
облдержадміністрації, 

фізкультурно-спортивне 
товариство “Спартак”                   

(за згодою), 
райдержадміністрації, 

міськвиконкоми (за згодою) 
 

5) проведення Всеукраїнської міжгалузевої спартакіади 
трудящих промислової сфери та транспорту 

протягом року Управління молоді і спорту 

облдержадміністрації, 

фізкультурно-спортивне 

товариство “Україна”                   

(за згодою) 

8. Сприяння поширенню у 
засобах масової інформації, 
насамперед на телебаченні, 
соціальної реклами стосовно 

сприяння поширенню в засобах масової інформації 
соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу 
життя, рухової активності з метою утвердження 
національної ідеї соціальної активності, фізично здорової 

протягом року Управління молоді і спорту 
облдержадміністрації,  

Громадська організація 
“Відділення Національного 

олімпійського комітету 
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переваг оздоровчої рухової 
активності для зниження рівня 
ризику неінфекційних 
захворювань, а також 
пізнавальних програм для осіб 
різного віку щодо використання 
рухової активності в процесі 
життєдіяльності та подолання 
стану суспільної байдужості до 
особистого здоров’я та здоров’я 
нації 

та духовно багатої особистості, збільшення кількості 
спортивних програм та поліпшення їх якості 

 

України в Дніпропетровській 
області” (за згодою),  

федерації  з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту 

(за згодою), 
райдержадміністрації,  

міськвиконкоми (за згодою), 
об’єднані територіальні 

громади (за згодою),  
навчальні заклади  

(за згодою) 

 
Начальник  управління молоді  
і спорту облдержадміністрації                                                                                                                            О.П.ПШЕНИЧНИКОВ 
 
 
 
 
 
 


