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План заходів 
щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні  

на період до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація"  
на 2019 рік в Миргородському районі 

 
 

№ 
з/п 

Найменування завдання Найменування заходу Строк  
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

1 2 3 4 5 
1. Забезпечення координації дій усіх 

заінтересованих суб’єктів, органів 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування. 

Засідання районної 
Координаційної ради з питань 
популяризації серед населення 
оздоровчої рухової активності на 
чолі з заступником голови 
райдержадміністрації. 

Протягом року Відділ освіти 
райдержадміністрації 

2. Формування інфраструктури 
сучасних і привабливих 
спортивних споруд за місцем 
проживання, у місцях масового 
відпочинку громадян, на базі 

Забезпечення населення 
спортивними та дитячими 
ігровими майданчиками. 

Протягом року Відділ освіти 
райдержадміністрації, 

Місцевий осередок 
громадської організації 

"Всеукраїнське 



закладів загальної середньої 
освіти, легкодоступних для різних 
верств населення. 

фізкультурно-спортивне 
товариство "Колос" у 

Миргородському районі" 
3. Формування ціннісного ставлення 

юнацтва, дітей та молоді до 
власного здоров’я, покращення 
фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості з урахуванням 
вимог майбутньої професійної 
діяльності. 

1) Проведення інформаційно- 
просвітницьких, фізкультурно-
спортивних заходів з метою 
популяризації серед дітей та 
молоді здорового способу життя, 
занять фізичною культурою та 
спортом, досягнень видатних 
українських спортсменів, 
утвердження патріотизму; 
2) участь дітей-інвалідів у 
відбіркових та фінальних 
змаганнях Всеукраїнської 
спартакіади ,,Повір у себе”. 

Протягом року Відділ освіти 
райдержадміністрації, 

Місцевий осередок 
громадської організації 

"Всеукраїнське 
фізкультурно-спортивне 

товариство "Колос" у 
Миргородському районі" 

 
 

4. Збільшення кількості 
загальнодоступних спортивних 
заходів для активного  відпочинку 
в місцях масового відпочинку 
громадян. 

Проведення загальнодоступних  
фізкультурно-оздоровчих заходів 
у місцях масового відпочинку 
населення. 

Протягом року Місцевий осередок 
громадської організації 

"Всеукраїнське 
фізкультурно-спортивне 

товариство "Колос" у 
Миргородському районі" 

5. Залучення  громадських 
організацій до проведення заходів 
з підвищення оздоровчої рухової 
активності населення. 

Здійснення заходів, спрямованих 
на популяризацію та 
утвердження здорового і 
безпечного способу життя та 
культури здоров’я, громадськими 
організаціями фізкультурно-
спортивної спрямованості, 

Протягом року Місцевий осередок 
громадської організації 

"Всеукраїнське 
фізкультурно-спортивне 

товариство "Колос" у 
Миргородському районі" 

 



молодіжними та дитячими 
громадськими організаціями. 

6. 1) Модернізація в закладах освіти 
системи фізичного виховання у 
поєднанні з іншими компонентами 
здорового способу життя;  
2) посилення відповідальності 
керівників освітніх закладів за 
забезпечення і розвиток  
фізичного виховання та належний 
рівень рухової активності;  
3) забезпечення медико-
педагогічного контролю за 
фізичним вихованням дітей у  
закладах загальної середньої 
освіти. 

1) Забезпечення організації та 
науково-методичного забезпе-
чення  фізкультурно-оздоровчої 
роботи в навчальних закладах 
усіх типів під час навчального 
процесу і  позанавчальний час; 
2) збільшення кількості 
загальнодоступних спортивних 
заходів, проведення змагань, 
конкурсів приурочених до 
загальнодержавних та місцевих 
свят. 
 

Протягом року Відділ освіти 
райдержадміністрації 

 

8. Створення роботодавцями, 
профспілками, громадськими 
організаціями фізкультурно-
спортивної спрямованості на 
робочих місцях умов для 
організації рухової активності. 

1) Проведення фізкультурно-
оздоровчих та спортивно-
масових заходів для залучення 
трудових колективів до рухової 
активності; 
2) участь у всеукраїнських 
спартакіадах серед державних 
службовців, депутатів усіх 
рівнів, педагогічних працівників. 

Протягом року Відділ освіти 
райдержадміністрації, 

Місцевий осередок 
громадської організації 

"Всеукраїнське 
фізкультурно-спортивне 

товариство "Колос" у 
Миргородському районі" 

9. Впровадження у засобах масової 
інформації соціальної реклами 
стосовно переваг оздоровчої 
рухової активності та подолання 

Впровадження соціальної 
реклами в засобах масової 
інформації щодо пропаганди 
здорового способу життя, 

Протягом року Відділ освіти 
райдержадміністрації, 

районний центр 
соціальних служб для 



стану суспільної байдужості до 
особистого здоров’я та здоров’я 
нації. 

рухової активності з метою 
утвердження національної ідеї 
стосовно соціальної активності, 
фізично здорової та духовно 
багатої особистості. 

сім'ї, дітей та молоді, 
Місцевий осередок 

громадської організації 
"Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне 
товариство "Колос" у 

Миргородському районі" 
 
 
 
       Начальник відділу освіти 
        райдержадміністрації                                                                                            О.М.Рудченко 
 



 
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
11.02.2019                                                                                               № 31 
 
 
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 2019 рік в 
Миргородському районі 
 

Відповідно до статей 6, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року 
№ 541-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 2019 рік», розпорядження 
голови облдержадміністрації від 27.08.2018 року № 756 "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 2019 рік в Полтавській області": 

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Національної стратегії з 
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова 
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація" на 2019 рік в 
Миргородському районі (далі – План заходів), що додається. 

2. Виконавцям Плану заходів: 
забезпечити виконання Плану заходів в межах видатків районного бюджету 

та інших джерел фінансування; 
подати до 01 липня та 25 грудня 2019 року відділу освіти 

райдержадміністрації інформацію про стан виконання Плану заходів для 
подальшого інформування Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
районної державної адміністрації Гуржія О.В. 
            
 

          Голова 
районної державної 
      адміністрації                                                                   Ю. КОВАЛЕНКО 


