ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Гадяцької районної
державної адміністрації
07.02.2018 №85

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 2018 рік в Гадяцькому районі
№
з/п
1
1.

2.

3.

Найменування завдання
2
Забезпечення координації дій усіх
заінтересованих органів державної влади
та органів місцевого самоврядування.
Формування
інфраструктури
сучасних
і
привабливих спортивних споруд за місцем
проживання, у місцях масового відпочинку
громадян, на базі загальноосвітніх навчальних
закладів, що мають бути легко доступні для
різних верств населення.
Формування ціннісного ставлення юнацтва,
дітей та молоді до власного здоров’я,
покращення фізичного розвитку та фізичної
підготовленості з урахуванням вимог майбутньої
професійної діяльності.

Найменування заходу

Строк
виконання
4
Протягом
року

Відділ культури
райдержадміністрації

Продовження проведення моніторингу
забезпечення населення спортивними
майданчиками

до
1 липня

Відділ культури
райдержадміністрації

Створення умов для підвищення рівня
фізичної
підготовки
молоді
для
проходження служби у Збройних Силах,
інших військових формуваннях шляхом
проведення відповідних фізкультурноспортивних заходів, у тому числі
Всеукраїнської
спартакіади
серед

Протягом
року

3
Засідання Координаційної ради з питань
популяризації
серед
населення
оздоровчої рухової активності

Відповідальні за виконання
5

Відділ культури
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
відділ освіти райдержадміністрації

допризивної молоді
Підвищення рівня здоров´я молоді,
сприяння зміцненню психічного здоров´я
молодих людей, формування внутрішньої
культури стосунків у сім´ї та соціальному
середовищі; репродуктивного здоров´я
молоді, популяризації серед молоді знань
з безпеки життєдіяльності

Протягом
року

4.

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

Збільшення
кількості
фізкультурнооздоровчих
та
загальнодоступних
спортивно-масових заходів у місцях
проживання та масового відпочинку
населення (парках, скверах, пляжах
тощо)..

Протягом
року

5.

Залучення інститутів громадського суспільства,
у тому числі молодіжних та дитячих
громадських організацій до проведення заходів з
підвищенням оздоровчої рухової активності
населення.

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

Протягом
року

6.

Обгрунтування комплексу показників для оцінки
рівня фізичного здоров´я різних верств
населення
Впровадження у засобах масової інформації,
насамперед на телебаченні, соціальної реклами
стосовно переваг оздоровчої рухової активності
для
зниження
ризику
неінфекційних

Проведення щорічного оцінювання рівня
фізичного здоров´я населення

Протягом
року

Впровадження
в
засобах
масової
інформації соціальної реклами щодо
пропаганди здорового способу життя,
рухової активності з метою забезпечення

Протягом
року

7.

Відділ культури
райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування,
відділ освіти
райдержадміністрації,
РО ВФСТ «Колос» (за згодою),
КДЮСШ (за згодою),
КЗ «Гадяцький центр первинної
медико-санітарної допомоги» (за
згодою)
Відділ культури
райдержадміністрації, за участю
органів місцевого самоврядування,
відділ освіти
райдержадміністрації,
КДЮСШ (за згодою),
РО ВФСТ «Колос» (за згодою)
Відділ культури
райдержадміністрації, за участю
органів місцевого
самоврядування, відділ освіти
райдержадміністрації,
КДЮСШ (за згодою),
громадські організації
фізкультурно-спортивного
спрямування (за згодою),
молодіжні та дитячі громадські
організації (за згодою),
РО ВФСТ «Колос» (за згодою)
Відділ культури
райдержадміністрації
Відділ управління персоналом та
організаційної роботи апарату
райдержадміністрації,
відділ культури

захворювань, а також пізнавальних програм для соціальної активності. Фізично здоровох
осіб різного віку з питань використання рухової та духовно багатої особистості.
активності в процесі життєдіяльності та
подолання стану суспільної байдужості до
особистого здоров’я та здоров’я нації

Заступник
голови районної
державної адміністрації

райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
КЗ «Гадяцький центр первинної
медико-санітарної допомоги» (за
згодою)

О.І.Шаповал

