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КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГО ЛО ВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від Р $ уСЮ-'МіУі'О

01$ № ¥6

м. Костянтинівка

Про затвердження заходів з виконання Регіонального плану 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» у Костянтинівському районі
а.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 16 січня 2018 року № 36/5-18
«Про затвердження Регіонального плану заходів щодо Національної стратегії з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова
активність - здоровий спосіб життя - здорова нація»:
1. Затвердити заходи з виконання Регіонального плану 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» у Костянтинівському районі (далі - Заходи), що додаються.
2. Відділу освіти райдержадміністрації (Костомарова) сприяти виконанню
Заходів та інформувати відділ культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації про їх виконання до 18.12.2018.
3. Відділу культури, молоді, спорту і туризму райдержадміністрації
(Казімір)
надати
райдержадміністрації
інформацію
про
виконання
розпорядження до 25.12.2018 року.
4. Координацію роботи по виконанню розпорядження покласти на відділ
культури, молоді, спорту і туризму райдержадміністрації (Казімір), контроль на заступника голови райдержадміністрації Лоцман В.І.

В.о голови райдержадміністрації

О.І. Ісаков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
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Заходи
з виконання Регіонального плану заходів на 2018 рік
щодо реалізації Н аціональної стратегії з оздоровчої рухової активності в У країні на період до 2025 року
«Рухова активність - здоровий спосіб ж иття - здорова нація» у К остянтинівськом у районі
Н айменування заходу
Строк виконання
Відповідальні за виконання
1.
Забезпечення координації дій усіх заінтересованих суб’єктів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
1)
Проведення нарад при райдерж адміністрації з питань популяризації серед населення
Протягом року
Відділ культури, молоді,
оздоровчої рухової активності.
спорту
і
туризму
райдержадміністрації
2.
Формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання, в місцях масового відпочинку громадян^
на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що мають бути легкодоступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених осіб
1)

Проведення моніторингу забезпечення населення спортивними майданчиками

До 1 липня

Відділ культури, молоді,
спорту
і
туризму
райдержадміністрації,
відділ
освіти
райдержадміністрації
3.
Формування ціннісного ставлення юнацтва, дітей та молоді до власного здоров’я, покращ ення фізичного розвитку та фізичної
підготовленості з урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності
1)
Проведення фізкультурно-спортивних заходів, забезпечення участі у спартакіаді
протягом
Відділ культури, молоді,
серед допризовної молоді
року
спорту
і
туризму
райдержадміністрації,
відділ
освіти
райдержадміністрації
4.
Збільш ення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного відпочинку в місцях масового відпочинку громадян

1) .Забезпечення проведення загальнодоступних фізкультурно-оздоровчих заходів в місцях
масового відпочинку населення

Протягом року ,

Відділ культури, молоді,
спорту
і
туризму
райдержадміністрації,
відділ
освіти
райдержадміністрації
5.
Залучення інститутів громадянського суспільства до проведення заходів з підвищ ення оздоровчої рухової активності населення
1) Здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і
Протягом року
Відділ культури, молоді,
безпечного способу життя та культури здоров’я із залученням представників молодіжних,
спорту
і
туризму
дитячих громадських організацій та фізкультурно-спортивного товариства
райдержадміністрації,
відділ
освіти
райдержадміністрації
6.
Обґрунтування комплексу показників для оцінки рівня фізичного здоров’я різних верств населення
1) Проведення щ орічного оцінювання рівня фізичного здоров’я населення
Протягом року
Відділ культури, молоді,
спорту
і
туризму
райдержадміністрації,
відділ
освіти
райдержадміністрації
7.
Розповсю дження у електронному ЗМ І інформації стосовно переваг оздоровчої рухової активності для зниження ризику захворю вань та
подолання стану суспільної байдужості до особистого здоров’я та здоров’я нації
1) Здійснювати пропаганду здорового способу життя, рухової активності з метою
Протягом року
Відділ культури, молоді,
забезпечення фізично здорової особистості
спорту
і
туризму
райдержадміністрації,
відділ
освіти
райдержадміністрації

Керівник апарату райдержадміністрації

Л.І. Таранік

Заходи з виконання Регіонального плану 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» у
Костянтинівському районі підготовлені відділом культури, молоді, спорту і туризму райдержадміністрації
Начальник відділу культури,
молоді, спорту і туризму райдержадміністрації

В.В. Казімір

