
 

 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

28.12.2019                                                                                             № 264 
 
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 2020 рік у Пирятинській 
міській об’єднаній територіальній громаді 
 
 Відповідно до статі 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від               
21 серпня 2019 року № 666-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  
2020 рік‟, розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 
25.09.2019 № 720 „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  
2020 рік в області“, з метою зміцнення здоровʼя дітей та молоді, популяризації 
здорового способу життя: 
         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 2020 рік у Пирятинській 
міській об’єднаній територіальній громаді, що додається. 
         2. Відповідальним виконавцям подати до 06 грудня 2020 року відділу 
освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради інформацію про стан 
виконання Плану заходів для її узагальнення та інформування Управління у 
справах сім’ ї, молоді та спорту облдержадміністрації до 25 грудня 2020 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 

 
          
 
Міський голова                                                                         О. РЯБОКОНЬ 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження  
міського голови  
28.12.2019 № 264                       

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 2020 рік  
у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 

 
 

№ 
з/п 

Найменування завдання Найменування заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 5 
1 Формувати цілісне ставлення юнацтва, 

дітей та молоді до власного здоровʼя, 
поліпшити стан фізичного розвитку та 
фізичної підготовленості з 
урахуванням вимог майбутньої 
професійної діяльності 

1. Провести І (міський) етап 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри 
„Сокіл“ („Джура“) з метою 
підвищення рівня фізичної 
підготовки молоді для 
проходження служби у 
Збройних силах України, інших 
військових формуваннях  

Протягом 
року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти спільно з 
Пирятинським районним 
військовим комісаріатом 

2. Провести інформаційно-
профілактичні акції 
,,Відповідальність починається з 
мене“, спрямовані на 
популяризацію здорового 
способу життя 
 

Протягом 
року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти, Пирятинська дитячо-
юнацька спортивна школа 



 2
№ 
з/п 

Найменування завдання Найменування заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 5 
3. Забезпечити участь дітей з 
інвалідністю Пирятинської 
міської об’єднаної 
територіальної громади у  
відбіркових та фінальних 
змаганнях Всеукраїнської 
спартакіади ,,Повір у себе“ 
 

Протягом 
року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, Пирятинський міський 
центр соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

4. Провести інформаційно-
просвітницькі заходи з метою 
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 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти, відділ культури і 
туризму Пирятинської міської 
ради, Пирятинський міський 
центр соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді, 
комунальне підприємство 
,,Пирятинський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги“ Пирятинської 
районної ради  

5. Провести спортивний захід 
,,Відкриті уроки футболу‟ із 
залученням видатних спортсменів 
та тренерів 
 

 Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти 



 3
№ 
з/п 

Найменування завдання Найменування заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 5 
2 Формувати інфраструктуру сучасних і 

привабливих спортивних споруд за 
місцем проживання, у місцях масового 
відпочинку громадян, на базі закладів 
загальної середньої освіти, до яких 
повинні мати доступ різні верстви 
населення, насамперед 
малозабезпечені особи та особи з 
інвалідністю 

1. Продовжити роботу щодо 
створення умов для заняття 
спортом та облаштування 
вуличних дитячих майданчиків 
у Пирятинській міській 
обʼєднаній територіальній 
громаді. 
 
2. Інформування населення 
про наявність спортивних 
споруд за місцем проживання та 
у місцях масового відпочинку та 
можливість їх використання 
шляхом соціальної реклами 
(буклети, відеоролики, 
інформація в ЗМІ). 
3.  

Протягом 
року 

Відділ економічного аналізу 
та розвитку управління 
економіки, відділ 
містобудування, архітектури 
та житлово-комунального 
господарства виконкому, 
відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради 

3 Збільшити кількість 
загальнодоступних спортивних заходів 
для активного сімейного відпочинку в 
місцях масового відпочинку громадян. 

1. Збільшити кількість 
загальнодоступних 
фізкультурно-оздоровчих 
заходів у місцях масового 
відпочинку населення. 
  
2. Провести в закладах освіти 
комплексні змагання, 
фізкультурно-оздоровчі та 
спортивно-масові заходи, 
спрямовані на популяризацію 
сімейного відпочинку, 
здорового способу життя  

Протягом 
року 

 
 
 
 

Протягом 
року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, заклади освіти 
 
 
 
Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, заклади освіти 
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№ 
з/п 

Найменування завдання Найменування заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 5 
4 Залучити інститути громадянського 

суспільства, у тому числі молодіжні  
громадські організації, до проведення 
заходів з підвищення оздоровчої 
рухової активності населення 

 Здійснити спільно з  
громадськими організаціями 
заходи, спрямовані на 
популяризацію та утвердження 
здорового і безпечного способу 
життя та культури здоров’я 

Протягом 
року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, відділ культури і 
туризму Пирятинської 
міської ради, Пирятинська 
дитячо-юнацька спортивна 
школа спільно з 
Пирятинською районною 
організацією ВФСТ „Колос“ 
АПК України, ГО ФСК 
„Оранжевий м’яч“, 
Пирятинською районною 
федерацією волейболу, 
міським шаховим клубом 
„Дебют“   

5 Модернізувати в закладах освіти 
систему фізичного виховання, 
органічно поєднавши її з іншими 
компонентами здорового способу 
життя: забезпечити розвиток і 
модернізацію фізичного виховання та 
належний рівень рухової активності, 
медико-педагогічний контроль за 
фізичним вихованням дітей у закладах 
загальної середньої освіти 

 Провести у закладах освіти 
фізкультурно-оздоровчі та 
спортивно-масові заходи, 
забезпечити належний медико-
педагогічний контроль з метою 
залучення дітей та молоді, у тому 
числі з інвалідністю, до активних 
занять спортом 

Протягом 
року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти, Пирятинська дитячо-
юнацька спортивна школа 

6 Створити фізкультурно-спортивну 
спрямованість на робочих місцях 
профспілками, громадськими 
організаціями 

Провести фізкультурно-
оздоровчі та спортивно-масові 
заходи для залучення трудових 
колективів до рухової 
активності 

Протягом 
року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради, керівники закладів 
освіти, Пирятинська дитячо-
юнацька спортивна школа 



 5
№ 
з/п 

Найменування завдання Найменування заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 5 
7 Сприяти поширенню у засобах масової 

інформації соціальної реклами стосовно 
переваг оздоровчої рухової активності 
для зниження ризику неінфекційних 
захворювань, а також пізнавальних 
програм для осіб різного віку щодо 
використання рухової активності в 
процесі життєдіяльності та подолання 
стану суспільної байдужості до 
особистого здоров’я та здоров’я нації 

Постійно висвітлювати в 
засобах масової інформації 
соціальну рекламу щодо 
пропаганди здорового способу 
життя, рухової активності з 
метою забезпечення  соціальної 
активності, фізично здорової та 
духовно багатої особистості 

Протягом 
року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської 
ради 

 
 
 
 
 
 

Керуючий справами  
виконкому міської ради                                                                                                               Л.В.Кочур 

                                                                                                                      
 

 
 
 
 
  
 


