УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
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Свалява

№

21

Про заходи на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої
рухової активності в Україні на період до 2025 року „Рухова активність здоровий спосіб життя - здорова нація”

Відповідно до статей 2, 22 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації 05.01.2017 № 2 „Про регіональний план заходів на 2017 рік
щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в
Україні на період до 2025 року „Рухова активність - здоровий спосіб життя здорова нація”:
1. Затвердити заходи на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року „Рухова
активність - здоровий спосіб життя - здорова нація”, що додаються.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації виконкомам місцевих
рад забезпечити виконання зазначених заходів, про що інформувати сектор
молоді та спорту райдержадміністрації до 30 грудня 2017 року;
3. Сектору молоді та спорту райдержадміністрації подати узагальнену
інформацію про виконання заходів райдержадміністрації та управлінню у
справах молоді та спорту облдержадміністрації до 5 січня 2018 року.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А. Дідович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
_31.01.2017_№__21___
Заходи
на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової
активності в Україні на період до 2025 року „Рухова активність - здоровий
спосіб життя - здорова нація”
1. Утворення координаційної ради з питань популяризації серед
населення оздоровчої рухової активності .
Сектор молоді та спорту райдержаадміністрації
До 25 березня 2017 року
2. Проведення моніторингу забезпечення населення спортивними
майданчиками відповідно до Державного соціального стандарту у сфері
фізичної культури і спорту.
Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержаадміністрації, виконкоми місцевих
рад
Протягом року
3. Проведення регіонального етапу Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції „Відповідальність починається з мене”, спрямованої на
популяризацію здорового способу життя.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації ,відділ освіти рай –
держадміністрації
Протягом року
4. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з метою популяризації серед дітей та молоді здорового способу життя, занять фізичною
культурою та спортом, досягнень видатних українських спортсменів,
утвердження патріотизму.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації ,відділ освіти рай –
держадміністрації
Протягом року
5. Збільшення кількості загальнодоступних фізкультурно-оздоровчих
заходів у місцях масового відпочинку населення.
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Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
Протягом року
6. Здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження
здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я, громадськими
організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжними та
дитячими громадськими організаціями.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад спільно з фізкультурно-спортивними товариствами
Протягом року
7. Забезпечення організації роботи з фізичного виховання, фізкультурнооздоровчої роботи у навчальних закладах усіх типів, науково-методичного
забезпечення цієї роботи в ході навчального процесу та у позанавчальний час .
Відділ освіти райдержадміністрації, сектор молоді та спорту рай держадміністрації
Протягом року
8. Проведення у навчальних закладах комплексних багатоступеневих
змагань, фізкультурно - оздоровчих та спортивно-масових заходів з метою
залучення дітей та молоді, у тому числі дітей-інвалідів, до активних занять
спортом .
Відділ світи райдержадміністрації,
сектор молоді та спорту райдержадміністрації
Протягом року
9. Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників щодо надання консультацій з питань використання оздоровчої рухової
активності.
Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації
Протягом року
10. Вжиття заходів щодо належного контролю та своєчасного
реагування на факти перепрофілювання та використання земельних ділянок
рекреаційного призначення, територій спортивних споруд не за цільовим
призначенням .
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Сектор молоді та спорту райдерж-

адміністрації, виконкоми місцевих
рад
Протягом року
11. Забезпечення дотримання вимог державних будівельних норм та
державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і спорту щодо
передбачення об’єктів соціальної інфраструктури (спортивно-оздоровчих
споруд) під час проектування та забудови населених пунктів .
Сектори райдержадміністрації: містобудування та архітектури,молоді та
спорту , виконкоми місцевих рад
Протягом року
12. Проведення моніторингу наявності будівель державної та комунальної власності, що не використовуються за призначенням, та здійснення аналізу
щодо можливості реконструкції та перепрофілювання таких будівель для
задоволення потреб населення в оздоровчій руховій активності, занять
фізичною культурою та спортом.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
Протягом року
13. Впровадження соціальної реклами в засобах масової інформації
щодо пропаганди здорового способу життя, рухової активності з метою
утвердження національної ідеї стосовно соціальної активності, фізично
здорової та духовно багатої особистості, збільшення кількості спортивних
публікацій.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації спільно з редакцією
газети „Вісті Свалявщини”
Протягом року
14. Запровадження системи моніторингу основних показників рухової
активності різних вікових та соціальних верств населення.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації
Протягом року

