
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 

_______________                                                                                                   ______________ 

                                                                

                                                                м. Лиман 

 

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 на 

території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади 

 
Відповідно до Указу Президента України від 09 лютого 2016 року № 42/2016 

«Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року  «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», 

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», враховуючи розпорядження голови 

Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 25.09.2019 № 1019/5-19 «Про реалізацію Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація», керуючись ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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 території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік (далі – План заходів) , що додається (додаток 1). 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання Плану заходів в межах 

видатків, передбачених в бюджеті Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

фізичну культуру та спорт на 2020 рік. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника міського голови 

Гамаюнову Ю.М. 

  

 

Міський голова         П.Ф. Цимідан 



          Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від _______ № _______            

 

 

 

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 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік 

 

Найменування заходу Строк 

виконання 

Відповідальні за виконання 

Проведення засідань Координаційної 

ради з питань розвитку фізичної 

культури та спорту щодо 

популяризації серед населення  

оздоровчої рухової активності 

Протягом року Управління освіти, молоді 

та спорту Лиманської 

міської ради 

Створення умов для підвищення рівня 

фізичної  підготовки молоді для 

проходження служби у Збройних 

Силах України, інших військових 

формуваннях шляхом проведення 

відповідних фізкультурно-спортивних 

заходів, забезпечення участі в 

обласній Спартакіаді серед 

допризовної молоді 

Протягом року Управління освіти, молоді 

та спорту Лиманської 

міської ради 

Проведення заходів з популяризації 

здорового способу життя та культури 

здоров’я серед молоді 

Протягом року Управління освіти, молоді 

та спорту Лиманської 

міської ради, громадські 

організації фізкультурно-

спортивної спрямованості,  
молодіжні та дитячі 

громадські організації 

Залучення до просвітницької роботи з 

ведення здорового способу життя 

видатних спортсменів та тренерів, у 

тому числі шляхом проведення ними 

майстер-класів, відкритих тренувань 

Протягом року Управління освіти, молоді 

та спорту Лиманської 

міської ради 

Забезпечити проведення 

загальнодоступних фізкультурно-

оздоровчих заходів у місцях масового 

відпочинку населення (у парках, 

скверах, на пляжах тощо) 

Протягом року Управління освіти, молоді 

та спорту Лиманської 

міської ради 

Сприяння здійсненню громадськими 

організаціями фізкультурно-

Протягом року Управління освіти, молоді 

та спорту Лиманської 



спортивної спрямованості, 

ветеранськими, молодіжними та 

дитячими громадськими 

організаціями заходів, спрямованих 

на популяризацію та утвердження 

здорового і безпечного способу життя 

та культури здоров’я 

міської ради, громадські 

організації фізкультурно-

спортивної спрямованості, 

ветеранські, молодіжні та 

дитячі громадські 

організації 

Проведення у закладах загальної 

середньої освіти фізкультурно-

оздоровчих та спортивно-масових 

заходів, забезпечення належного 

медико-педагогічного контролю з 

метою залучення дітей та молоді, у 

тому числі дітей з інвалідністю, до 

активних занять спортом 

Протягом року Управління освіти, молоді 

та спорту Лиманської 

міської ради 

Проведення фізкультурно-оздоровчих 

та спортивно-масових заходів для 

залучення трудових колективів до 

рухової активності 

Протягом року Управління освіти, молоді 

та спорту Лиманської 

міської ради, громадські 

організації фізкультурно-

спортивної спрямованості 

Сприяння впровадженню в засобах 

масової інформації соціальної 

реклами щодо пропаганди здорового 

способу життя, рухової активності з 

метою утвердження національної ідеї 

соціальної активності, фізично 

здорової та багатої особистості 

Протягом року Управління освіти, молоді 

та спорту Лиманської 

міської ради 

 

 

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 території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік  розроблений управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради. 

 

 

Заступник начальника управління освіти, 

молоді та спорту Лиманської міської ради    Ю.І. Черненко 

 

 

 

Керуючий справами       Р.О. Малий 
  
 
 
 
 


