
 

Стан виконання Плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в  

Дніпропетровській області “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація” на 2017 рік 

 

Найменування завдання  

(назва підпунктів Плану) 

Найменування заходу  

(назва підпунктів Плану) 

Коротка стисла інформація,  

кількісні та якісні показники 

Виконання 

 

1. Забезпечення координації дій 

усіх заінтересованих органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування 

шляхом утворення 

координаційної ради з 

реалізації заходів Національної 

стратегії з оздоровчої рухової 

активності в 

Дніпропетровській області на 

період до 2025 року “Рухова 

активність – здоровий спосіб 

життя – здорова нація” при 

облдержадміністрації 

1) утворення ради          з 

реалізації заходів 

Національної стратегії з 

оздоровчої рухової 

активності                     в 

Дніпропетровській області 

на період             до 2025 

року “Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – 

здорова нація” при 

облдержадміністрації  

 

2) забезпечення виконання 

Закону України “Про 

фізичну культуру і спорт” 

щодо  проведення в 

загальноосвітніх та 

професійно-технічних 

навчальних закладах трьох 

уроків  фізичної культури; 

 

 

 

 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації  від 12.04.2017           

№ Р-186/0/3-17 “Про створення 

Координаційної ради  з питань реалізації 

заходів Національної стратегії  з оздоровчої 

рухової активності в Дніпропетровській 

області на період до 2025 року “Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація” при Дніпропетровській 

обласній державній адміністрації” 

 

 

Три уроки фізкультури введено 100%             

з 1 по 9 класи загальноосвітніх шкіл,                

в старшої школі 10-11 класи лише 25% 

учнів відвідують 3 уроки. 

В професійно-технічних навчальних 

закладах  3 уроками фізкультури охоплено 

70% учнів, що на 30% більш ніж                           

у 2015-2016 навчальному році. 
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уведення посад 

інструкторів  фізичної 

культури у дошкільних                  

та керівників спортивних 

гуртків у навчальних 

закладах освіти,                                

на підприємствах усіх 

форм власності; 

 

 

організація роботи з 

учнями і студентами 

спеціальної медичної 

групи; 

 

3) організація та 

проведення заходів щодо 

підвищення професійного 

рівня інструкторів, 

учителів та викладачів 

фізичного виховання щодо 

впровадження 

інноваційних оздоровчих 

систем у навчальний 

процес (конференції, 

семінари, веб-наради, 

розробка рекомендацій, 

організація спецкурсів 

тощо). 

 

50% ДНЗ мають спеціаліста з фізичної 

культури 

 

 

 

 

заняттями в спеціальних групах охоплено 

тільки 16% ( в ЗНЗ- 10%, ПТНЗ-6%, ВНЗ – 

55%) від загальної кількості учнів та 

студенті цієї категорії. 

Курси підвищення кваліфікації 2017 року 

пройшли: 

- вчителі та викладачі фізвиховання ЗНЗ               

та ПТНЗ - 242 чол. 

 

- вчителів початкових класів , які 

викладають фізичну культуру –  275особи; 
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2. Формування інфраструктури 

сучасних спортивних споруд за 

місцем проживання, у місцях 

масового відпочинку громадян 

, на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів, що 

мають бути легкодоступні для 

різних верств населення , 

насамперед, для  

малозабезпечених осіб 

 

1) проведення моніторингу 

забезпечення населення 

спортивними 

майданчиками; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ремонт  басейнів у 

навчальних закладах з 

метою забезпечення  

виконання програми  з 

навчання дітей, учнів 

плаванню; 

3) завершення роботи щодо 

обладнання приміщень для 

проведення  навчального 

процесу з фізичного 

виховання учнів 

початкової школи та дітей 

дошкільних навчальних 

закладів; 

 

 

На теперішній час в області нараховується 

5652 площинні споруди та їх число 

постійно збільшується 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2017 році на базі ЗОШ № 44                         

у м.Кам’янське та ДЮСШ №1 м.Кривий Ріг 

після реконструкції, введено в 

експлуатацію плавальні басейни. 

Завершено реконструкцію плавального 

басейну  ДЮСШ №10 м.Кривий Ріг.  

Постійно протягом року обладнувались 

приміщення для проведення  навчального 

процесу з фізичного виховання учнів 

початкової школи та дітей дошкільних 

навчальних закладів 
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4) організація місячників 

підготовки спортивних 

споруд до початку 

навчального року та  

роботи у осінньо-зимовий  

період. 

 

В серпні цього року підготовлено наказ 

начальника управління молоді і спорту 

облдержадміністрації з цього питання 

 

3. Формування ціннісного 

ставлення юнацтва, дітей та 

молоді до власного здоров’я, 

покращення фізичного 

розвитку та фізичної 

підготовки з урахуванням 

вимог майбутньої професійної 

діяльності 

 

1) забезпечення 

проведення фізкультурно-

оздоровчих заходів             

у режимі навчання: 

ранкових зарядок, 

рухливих перерв, 

фізкультурних хвилинок; 

  

2) проведення  обласних: 

спортивних ігор школярів, 

універсіад, спартакіад 

серед  студентів; 

олімпіад з видів спорту 

серед учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

спартакіад серед учнів 

професійно-технічних 

навчальних закладів; 

спартакіад серед 

оздоровчих таборів; 

спартакіад серед 

працівників освіти; 

В навчальних закладах, які мають 

гуртожитки щоденно проводиться ранкова 

гімнастика, в загальноосвітніх навчальних 

закладах введена велика перерва під час 

якої проводяться рухливі ігри, в початковій 

школі  на уроках проводяться 

фізкультхвилинки.  

 

Проведено 319   обласних  зональних та 

фінальних  змагань  в яких взяло участь – 

15517 спортсменів    в т.ч.: 

- учнів ЗНЗ – 104   змагання, 553 команд,  

5027  учасників; 

- учнів ПТНЗ –  122 змагання, 681 команда, 

3991 учасник; 

- учнів ДЮСШ –  змагань 18 змагання,               

83 команди, 1487 учасників; 
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спартакіад “Перші кроки” 

серед вихованців 

дошкільних навчальних 

закладів; 

спартакіад “Повір у себе” 

серед  

дітей-інвалідів; 

спартакіад з допризовної 

підготовки серед учнів 

загальноосвітніх, 

професійно-технічних 

навчальних закладів, 

студентів коледжів, 

технікумів та училищ; 

Всеукраїнських  

спортивно-масових  

заходів: 

“Олімпійське лелеченя”; 

Фізкультурно-

патріотичного  фестивалю 

“Козацький гарт”; 

спортивних ігор серед 

учнів професійно-

технічних навчальних 

закладів “Козацька 

наснага”; 

дитячих спортивних ігр 

“Старти надій”; 

- студентів коледжів, технікумів -                    

36 змагань, 396 команд, 3170 учасників; 

- студентів університетів, академій -               

27  змагань, 165 команд,  1642 учасників; 

Працівників вищих навчальних закладів –  

12 змагань, 25 команд, 200 учасників 

Проведені спортивні змагання  “Козацькі 

розваги”   серед учнів спеціальних шкіл-

інтернатів з усіх нозологій в яких взяли 

участь 175 учнів 25 спеціальних  шкіл 

інтернатів. 

Проведенні змагання обласної спартакіади  

“Повір у себе”  

з плавання 45  учасників 

з настільного тенісу 50 учасників; 

легка атлетика - 116 учасників; 

міні-футбол – 104 учасника; 

баскетбол – 50 учасників. 

 

Проведені змагання з допризовної 

підготовка: 

серед учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів в яких взяло участь 29 команд –           

203 учасника. Переможцями стали учні 

Петропавлівського району;  
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змагань на призи клубу 

“Шкіряний м’яч”; 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри “Сокіл” 

(“Джура”) ; 

Всеукраїнського 

“Олімпійського тиждня”; 

Всеукраїнського 

“Олімпійського уроку”. 

серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів взяли участь – 37 

команд – 259 учасників, переможці учні – 

Кам’янського вищого професійного 

училища; 

серед студентів коледжів 17 команд –               

119 учасників, переможцями стали 

студенти Дніпровського транспортно-

економічного коледжу. 

В змаганнях фізкультурно-патріотичного 

фестивалю “Козацький гарт” в обласному 

етапі взяло участь 31 команда,                  

372 учасника. Переможцями стали учні  

гімназії № 11 м. Кам’янська, яка 

представляла Дніпропетровщину на 

Всеукраїнських змаганнях і посіла 3 місце. 

У військово-патріотичній грі “Сокіл” 

(“Джура”) серед учнів професійно-

технічних навчальних закладів взяли участь 

50 команд – 400 учасників, переможцями 

стали учні Західно-Донбаського 

професійного ліцею м. Павлограду. 

В обласному етапі спортивних ігор серед 

учнів професійно-технічних навчальних 

закладів “Козацька наснага” взяли участь 

39 команд – 312 учасників, переможцями 

стали учні Криворізького центру 

професійної освіти металургії та 

машинобудування; 
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В обласному етапу змагань “Олімпійське 

лелеченя” взяло участь 7 команд –             

98 учасників – переможцем змагань стала 

Кам’янська ЗОШ Нікопольського району, 

яка представляла нашу область на 

Всеукраїнських змаганнях , де посіла          

3 місце у загальному заліку. 

Дитячі спортивні ігри “Старти надій” 

відбулись у 826 загальноосвітніх школах – 

в яких взяли участь понад 280 тисяч 

школярів – переможцями обласного етапу 

серед міських шкіл стала команда м. 

Покров, серед сільських – команда 

Верхньодніпровського району.   

В навчальних закладах освіти   в період        

з 04 по 10 вересня було проведено 

“Олімпійський тиждень” в  спортивно - 

масових заходах яких взяло участь понад 

118 тисяч учнів та студентів.                        

В загальноосвітніх , професійно-технічних 

навчальних закладах відбулись 

“Олімпійські уроки” на яких відбулись 

зустрічі з ветеранами спорту, відомими 

спортсменами, бійцями АТО,  підведені 

підсумки  Спартакіад навчальних закладів 

за минулий навчальний рік, нагородження 

фізкультурного активу, кращих 

спортсменів та  викладачів фізичного 

виховання, підведені підсумки обласних 

комплексних спортивно - масових заходів 
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та нагородження навчальних закладів, 

переможців у комплексних заліках.  

20 вересня відбувсь «День студентського 

спорту» в якому взяли участь 52 вищих 

навчальних заклада  – 12856  учасників. 

4. Упорядкування мережі 

центрів фізичного здоров’я 

населення “Спорт для всіх” та 

удосконалення нормативно-

правової бази діяльності  таких 

центрів 

 

1)  проведення аналізу 

стану забезпечення 

громадян центрами 

фізичного здоров’я 

населення “Спорт для 

всіх”. 

На теперішній час в області діє обласний,            

3 міських та 1 селищний центри “Спорт для 

всіх” 

Виконано 

 

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 

 

1) збільшення кількості 

загальнодоступних 

фізкультурно-оздоровчих 

заходів у місцях масового 

відпочинку населення       

(у парках, скверах, на 

пляжах тощо), створення 

велодоріжек у містах 

області. 

Щорічно в містах та районах області 

проводиться близько 3000 змагань, в яких 

бере участь понад 400000 учасників.                  

У м.Дніпро вживаються заходи щодо 

будівництва вело доріжок. 

Виконано 

 

6. Залучення інститутів 

громадянського суспільства , у 

тому числі молодіжних та 

дитячих громадських 

організацій, до проведення 

заходів з підвищення 

1) проведення обласних 

спортивних змагань 

патріотичної 

спрямованості з метою 

виховання в молоді 

У 1 півріччі 2017 рік проведено обласні  

змагання “Ігри патріотів” 
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оздоровчої рухової активності 

населення 

 

патріотизму “Ігри 

патріотів”; 

 

2) забезпечення на якісно 

новому рівні організації та 

проведення обласних, 

районних спортивно-

масових заходів та змагань 

з видів спорту згідно з 

єдиним календарем ДОО 

ВФСТ “Колос” АПК 

України на 2017 рік із 

залученням усіх верств 

сільського населення; 

 

 

 

3) організація та сприяння 

проведенню спортивно-

масових заходів до 

“Всесвітнього дня 

здоров’я” серед різних 

верств населення: 

акції «Олімпійський 

тиждень бігу», 

до Дня незалежності 

України, 

до Дня Конституції 

України, 

 

 

Проведено понад 1250 обласних та 

районних змагань з 18 видів спорту, у тому 

числі змагання у залік ОССІ, в яких 

прийняли участь понад 70 000 осіб. Крім 

того, протягом звітного періоду районними 

організаціями Товариства, були проведені  

спортивно-масові заходи, присвячені 

відзначенню Дню Перемоги, Дню Європи, 

Дню захисту дітей, Дню Конституції, Дню 

Незалежності України, Дню фізичної 

культури та спорту України, Дню захисника 

України, проведено Олімпійський день бігу 

за участю всіх верств населення та 

Олімпійський тиждень. 

 

У 2017 році було проведено спортивно-

масові заходи до “Всесвітнього дня 

здоров’я” серед різних верств населення: 

 

акції “Олімпійський тиждень бігу”  – взяло 

участь 42 000 учасників, 

День незалежності України – взяло участь 

27 000 учасників, 

День Конституції України – взяло участь 

23 000 учасників, 

День захисника Вітчизни – взяло участь 

16 500 учасників,  
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до Дня захисника 

Вітчизни,  

до Дня фізкультури і 

спорту; 

 

4) проведення протягом 

2017 року спартакіад:  

“Краще спортивне село 

Дніпропетровщини”;  

серед учителів сільських 

загальноосвітніх шкіл та 

ДЮСШ; 

спартакіади серед голів 

сільських, селищних рад, 

об’єднаних громад та 

керівників АПК; 

спартакіади серед 

ветеранів сільського 

фізкультурно-спортивного 

руху Дніпропетровщини; 

 

5)  запровадження 

ефективних форм 

проведення виробничої 

гімнастики у режимі 

робочого дня, активного 

відпочинку та після 

трудового відновлення, 

профілактичних занять 

фізкультурно-спортивної 

День фізкультури  –  взяло участь            

76 000 учасників 

 

 

 

Проведено:  

- спартакіаду на звання: “Краще спортивне 

село Дніпропетровщини;  

- спартакіаду серед вчителів фізичної 

культури і спорту сільських, районних 

ЗОШ та тренерів ДЮСШ присвячених 26-й 

річниці Незалежності України за 

програмою ОССІ Дніпропетровщини 2017; 

- спартакіаду серед ветеранів сільського 

фізкультурно – спортивного руху 

Дніпропетровщини; 

- спартакіаду серед голів сільських, 

селищних рад, об’єднаних територіальних 

громад та керівників АПК. 

 

 

На базі СК “Динамо” працює Центр 

спеціальної підготовки, в якому на 

постійної основі проводяться заняття зі 

спеціальної фізичної та вогневої підготовки 

з військовослужбовцями та працівниками 

правоохоронних органів, рятувальних та 

інших спеціальних служб (у тому числі 

задіяними у АТО: бійці територіальної 

оборони ППСПОП “Дніпро-1” та РПСПОП 
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спрямованості, а також 

занять зі спеціальної 

фізичної та вогневої 

підготовки 

військовослужбовців і 

працівників 

правоохоронних органів, 

рятувальних та інших 

спеціальних служб; 

 

6)  збільшення кількості 

обласних і міських 

галузевих спартакіад та 

інших масових спортивних 

заходів з метою залучення 

працюючих до активних 

занять спортом,  

військовослужбовців          і 

працівників 

правоохоронних органів, 

рятувальних, спеціальних 

служб          та членів їх 

родин. 

 

“Січеслав”, структурні підрозділи 

Національної поліції,  Національної гвардії, 

служби з надзвичайних ситуації, Служби 

безпеки України  

 

 

 

 

 

 

У 2017 році ДОО ФСТ “Динамо” України 

збільшена на 30% кількість спортивно-

масових заходів з залученням 

військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, рятувальних, 

спеціальних служб та членів їх родин 

(чемпіонати за програмою “Динаміада-

2017”, турніри, присвячені знаменним 

датам держави та Товариства) 

За 2017 рік обласною організацією ФСТ 

“Динамо” України проведено: 

6 чемпіонатів за програмою комплексних 

змагань “Динаміада - 2017”: 

Загальна кількість - 413 уч. 

6 турнірів присвячених святам Держави та 

Товариства: 

Загальна кількість. - 298 уч. 

41 спортивний захід серед колективів 

обласної організації Товариства: 

Загальна кількість. - 3023 уч. 



Найменування завдання  

(назва підпунктів Плану) 

Найменування заходу  

(назва підпунктів Плану) 

Коротка стисла інформація,  

кількісні та якісні показники 

Виконання 

 

Проведено 16 спортивних заходи різного 

рівня:  

Загальна кількість 2912 уч. 

Протягом 2017р  обласною організацією 

Товариства спільно з ЦТУ НГУ та ГУНП в 

Дніпропетровський області проведено 4 

спортивно-масових заходи зі військово-

спортивних багатоборств та службово-

прикладних видів спорту, в якому 

прийняли участь 1850 уч., з них 327 

учасники АТО; 

Всього у 2017 році ДОО ФСТ “Динамо” 

України проведено 73 спортивно-масових 

заходи із загальною кількістю 8439 

учасників 

У 2017 році ДОО ФСТ “Спартак” 

Було проведено  60 заходів у тому числі 

спартакіада депутатів місцевих рад, 

спартакіада державних службовців, 

спартакіада депутатів органів місцевого 

самоврядування.   

В них прийняло участь 6353 учасника  

 

У 2017 році ДОО ФСТ “Україна” 

Було проведено  60 заходів, в яких 

прийняло участь 12 740 учасника  

  

7. Модернізація у навчальних 

закладах області системи 

фізичного виховання, яке має 

1) забезпечити щорічний 

поглиблений медичний 

огляд для всіх вікових груп 

У березні поточного року за дорученням 

МОЗ України проведено позачергові 

профілактичні огляди школярів на предмет 

Виконано 
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бути органічно поєднано з 

іншими компонентами 

здорового способу життя; 

посилення відповідальності 

керівників навчальних 

закладів за забезпечення, 

розвиток і модернізацію 

фізичного виховання та 

належний рівень рухової 

активності; забезпечення 

медико-педагогічного 

контролю за фізичним 

вихованням дітей у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

 

дітей, учнів 

загальноосвітніх та 

професійно- 

технічних закладів, 

студентів вищих 

навчальних закладів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) формування ціннісного 

ставлення юнацтва та 

молоді до власного 

здоров’я, через організацію 

та проведення тренінгів за 

превентивними 

програмами: 

“Дорослішай на здоров’я”;   

“Я – моє здоров’я, моє 

життя”; 

“Основи здоров’я”; 

“Маршрут безпеки”; 

“Fair Play – чесна гра”. 

 

виявлення тілесних ушкоджень та ознак 

кіберзлочинів через інтернет-ресурси 

 

Станом на 01.08. 2018 року всі учні і 

студенти, які відвідують урок фізичної 

культури  пройшли    медичний огляд за 

підсумками якого: 

- 1,8%  звільнені від занять фізичною 

культурою; 

- 6,3% віднесені до спеціальної 

медичної групи: 

- 20,2% віднесені до підготовчої групи; 

- 71,7%  основна медична група. 

 

В 2017 року  разом  з обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти 

проведено:  

- виїзні тренінги для вчителів фізкультури  

за програмою  “Fair Play – чесна гра” –            

108 осіб. 

- виїзні тренінги для вчителів початкових 

класів, які викладають фізичну культуру на 

основі розвитку життєвих навичок – 113 

осіб 

- тренінги для вчителів  загальноосвітніх 

навчальних закладів  в межах проекту 

“Посилення соціальної згуртованості та 

інтеграції внутрішньо переміщених осіб              
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у Східній  Україні” Дитячого фонду ООН 

ЮНІСЕФ -  96 осіб. 

 

8. Сприяння впровадженню 

всеукраїнськими спортивними 

федераціями в навчальний 

процес  та позакласну роботу з 

фізичного виховання у 

загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладах 

популярних серед  дітей та 

молоді видів спорту 

(розроблення методичних 

рекомендацій,  покращення 

матеріально-технічного 

забезпечення тощо) 

 

1) співпраця з вищими  

спеціалізованими 

навчальними закладами  та 

спортивними федераціями 

щодо впровадження в 

навчальний процес 

фізичного виховання 

популярних серед дітей та 

молоді видів спорту 

(проведення теоретико-

практичних семінарів, 

тренінгів для вчителів, 

організаторів фізичного 

виховання, керівників 

гуртків спортивної 

спрямованості, розробка 

методичних рекомендацій, 

покращення матеріально-

технічного забезпечення 

тощо). 

 

Спільно з обласним відділенням  федерації  

футболу, проведено обласний етап 

Всеукраїнського “Конкурсу на кращій 

інноваційний урок фізкультури та урок 

фізкультури з елементами футболу ” серед 

вчителів фізвиховання загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів. 

Абсолютним переможцем  обласного етапу 

став  вчитель ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Троїцьке  

Павлоградського району  - Самойленко 

Максим Геннадійович.   

На базі відпочинку у м. Генічеськ відбувся 

обласний семінар – практикум для 

методистів та спеціалістів управлінь, 

відділів освіти “Освітні стратегії сталого 

розвитку туризму,як ефективного напрямку 

краєзнавче -  патріотичного  виховання та 

оздоровлення підростаючого покоління” в 

якому взяли  участь фахівці з 33 регіонів  - 

45 осіб. 

 

Виконано 

 

9. Впровадження рухової  

активності для первинної 

профілактики хронічних 

неінфекційних захворювань та 

фізичної реабілітації; 

запровадження практики 

призначення лікарями, у тому 

1) сприяння створенню 

суб’єктами 

господарювання 

фізкультурно-спортивних 

клубів, КФК для 

можливості реалізації 

рухової активності на 

У 2017 році у ДОО ФСТ “Динамо” України 

на 20% збільшена кількість КФК (ОКФК) 

для реалізації рухової активності серед 

військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, рятувальних та 

спеціальних служб області (у лютому п. р. 

до складу обласної організації прийняті 

Виконано 
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числі сімейними, рухової 

активності  як дієвого засобу 

зниження ризику 

неінфекційних захворювань; 

надання консультацій з питань 

використання оздоровчої 

рухової активності; 

удосконалення в цій частині 

підготовки та підвищення 

кваліфікації медичних 

працівників 

 

виробництві                 (у 

правоохоронних органах та 

рятувальних службах 

області); 

 

 

2) сприяння введення до 

штатного розпису суб’єктів 

господарювання усіх форм 

власності посад 

інструктора з фізичної 

культури;  

 

 

 

 

 

 

 

3) створення при 

територіальних 

організаціях фізкультурно-

спортивного товариства 

“Динамо” України 

структурного підрозділу, 

діяльність якого 

спрямована на покращення 

якості спеціальної фізичної 

підготовки 

військовослужбовців і 

ОКФК ГУ ДМС у Дніпропетровській 

області, ДЮІ МВС України, в/ч 3021 НГУ 

України) 

 

 

 

У 2018 році у ДОО ФСТ “Динамо” 

планується введення до штатного розпису у 

2018 році  посад інструктора з фізичної 

культури за наявністю додаткового 

фінансування. 

 

ДОО ВФСТ “Колос” АПК України сприяє 

введенню до штатного розпису сільських, 

селищних рад та об’єднаних 

територіальних громад посади інструктор-

методист з фізичної культури  і спорту.  

 

 

 На базі СК “Динамо” створений і працює 

Дніпропетровський регіональний центр 

спеціальної підготовки ФСТ “Динамо” 

України, діяльність якого спрямована на 

покращення якості спеціальної фізичної та 

вогневої підготовки військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, 

рятувальних та інших. 

    На 2018 рік заплановано створення 

структурного підрозділу для незалежного 

відкритого оцінювання рівня підготовки 
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Виконано 

 



Найменування завдання  

(назва підпунктів Плану) 

Найменування заходу  

(назва підпунктів Плану) 

Коротка стисла інформація,  

кількісні та якісні показники 

Виконання 

 

працівників 

правоохоронних органів, 

рятувальних та інших 

спеціальних служб 

України, а також для 

незалежного відкритого 

оцінювання її рівня. 

військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, рятувальних та 

інших спеціальних служб України за 

наявністю додаткового фінансування. 

 

 

 

10. Удосконалення міського 

планування в частині 

створення місць для активного 

відпочинку, зокрема парків, 

для рухової активності та 

спорту на свіжому повітрі, та 

використання  їзди на 

велосипеді як безпечного 

засобу пересування і ходьби; 

облаштування безпечних 

велосипедних та пішохідних 

доріжок; внесення необхідних 

змін до відповідних 

будівельних норм і стандартів 

1) забезпечення 

будівництва велосипедних 

доріжок у містах області. 

Відповідно до Бюджетного призначення         

у м.Дніпро здійснюються заходи щодо 

будівництва велосипедних доріжок. 

В стадії 

виконання 

11. Висвітлення 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 

1) забезпечення 

проведення конкурсів: 

Всеукраїнського конкурсу 

літературних творів “Ода 

юним олімпійцям 

України”; 

Всеукраїнської вікторини 

“Знавці олімпійського 

спорту”; 

Проведено конкурси:  

Всеукраїнський конкурс літературних 

творів “Ода юним олімпійцям України” – 

4526 учасників; 

Всеукраїнська  вікторина “Знавці 

олімпійського спорту” – 7529 учасників;  

Виконано 

 



Найменування завдання  

(назва підпунктів Плану) 

Найменування заходу  

(назва підпунктів Плану) 

Коротка стисла інформація,  

кількісні та якісні показники 

Виконання 

 

різного віку з питань 

використання рухової 

активності в процесі 

життєдіяльності та подолання 

стану суспільної байдужості до 

особистого здоров’я та здоров’я 

нації 

“Олімпійський рух: історія 

та сьогодення”; 

Всеукраїнського огляду-

конкурсу “На кращий стан 

організації фізичного 

виховання в навчальних 

закладах системи освіти”. 

 

“Олімпійський рух: історія та сьогодення»; 

Всеукраїнський огляд-конкурс “На кращій 

стан організації фізичного виховання в 

навчальних закладах системи освіти”. 

 

12. Запровадження системи 

моніторингу основних 

показників рухової активності 

різних вікових та соціальних 

верств населення, 

стимулюючих та стримуючих 

чинників 

 

1) розробка соціальної 

цільової комплексної 

програми розвитку 

фізичної культури               

та спорту                         

2017 – 2021 роки. 

Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 9 грудня 2015 року  

№ 1045 “Про затвердження Порядку 

проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення України”                      

у 2017 році було проведено  щорічне 

оцінювання фізичної підготовленості 

населення України. В цілому по області в 

ньому прийняло участь 244029 чоловік 

Виконано 

 

 

Стан виконання Плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в  

Дніпропетровській області “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація” на 2017 рік 

 

Назва регіону 

Рівень залученого населення до оздоровчої рухової активності 

Кількість населення регіону 

(тис. осіб) 

Кількість залученого 

населення 

(тис. осіб) 

% залученого населення 
(співвідношення кількості 

залученого населення до кількості 

населення регіону) 

Дніпропетровська обласна 

державна адміністрація 

3 237 068 695110 21,47 

 


