2

Додаток
до розпорядження
голови облдержадміністрації
27.09.2017 № 377
Обласний план заходів на 2018 рік щодо реалізації Національної стратегії з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»
Строк
Відповідальні за
№
Найменування заходу
виконання
виконання
1. Засідання Координаційних рад з
Протягом Управління сім΄ї,
питань популяризації серед населення року
молоді та спорту
оздоровчої рухової активності при
облдержадміністрації,
обласній, районних державних
райдержадміністрації,
адміністраціях та міськвиконкомах
міськвиконкоми (за
згодою) та об’єднані
територіальні громади
(за згодою)
2. Продовження проведення
До 1
Управління сім΄ї,
моніторингу забезпечення населення червня
молоді та спорту
спортивними майданчиками
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (за
згодою) та об’єднані
територіальні громади
(за згодою)
3. Створення умов для підвищення рівня Протягом Управління сім΄ї,
фізичної підготовки молоді для
року
молоді та спорту
проходження служби в Збройних
облдержадміністрації,
Силах України, інших військових
райдержадміністрації,
формуваннях шляхом проведення
міськвиконкоми (за
відповідних фізкультурно-спортивних
згодою) та об’єднані
заходів, у тому числі Всеукраїнської
територіальні громади
спартакіади серед допризовної молоді
(за згодою)
4. Здійснення громадськими
Протягом Управління сім΄ї,
організаціями фізкультурнороку
молоді та спорту
спортивної спрямованості,
облдержадміністрації,
ветеранськими, молодіжними та
обласні фізкультурнодитячими громадськими
спортивні товариства
організаціями заходів, спрямованих
(за згодою)
на популяризацію та утвердження
здорового і безпечного життя та
культури здоров’я
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Продовження додатка
5.

6.

7.

Продовження проведення аналізу
стану забезпечення населення
центрами фізичного здоров'я
населення «Спорт для всіх»

До 1
червня

Управління сім́΄ї, молоді
та спорту
облдержадміністрації,
обласний центр фізичного
здоров'я населення
«Спорт для всіх» (за
згодою)
Збільшення кількості
Протягом Управління сім΄ї, молоді
загальнодоступних фізкультурнороку
та спорту
оздоровчих заходів у місцях
облдержадміністрації,
масового відпочинку населення (у
райдержадміністрації,
парках, скверах, на пляжах тощо)
міськвиконкоми (за
згодою), об’єднані
територіальні громади (за
згодою),
обласний центр фізичного
здоров'я населення
«Спорт для всіх»
Проведення щорічного оцінювання Протягом Управління сім΄ї, молоді
рівня фізичного здоров’я населення року
та спорту
облдержадміністрації,
управління освіти і науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (за
згодою), об’єднані
територіальні громади (за
згодою), обласні
фізкультурно-спортивні
товариства (за згодою),
обласний центр фізичного
здоров'я населення
«Спорт для всіх»
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8.

Продовження додатка
Упровадження соціальної реклами в Протягом Управління
засобах масової інформації щодо року
інформаційної
пропаганди здорового способу життя,
діяльності та
рухової
активності
з
метою
комунікацій з
забезпечення соціальної активності,
громадськістю
фізично здорової та духовно багатої
облдержадміністрації,
особистості
управління сім΄ї, молоді
та спорту
облдержадміністрації,
обласна
телерадіокомпанія (за
згодою)

Заступник голови – керівник аппарату
адміністрації

О.О. Ясюнецький

