
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29 листопада 2017 року              № 422 

 

Про затвердження плану заходів на 

2018 рік щодо реалізації  Національної 

стратегії з оздоровчої рухової 

активності на період до 2025 року 

«Рухова активність – здоровий спосіб 

життя - здорова нація» 
 

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на виконання 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 18 серпня 2017 р. № 548-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 2018 рік», на підставі власних 

повноважень, виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити план заходів на 2018 рік щодо реалізації Національної 

стратегії з оздоровчої рухової активності на період до 2025 року «Рухова 

активність - здоровий спосіб життя - здорова нація» (далі – План заходів), що 

додається.  

2. Виконавцям Плану заходів забезпечити його виконання за рахунок та в 

межах видатків міського бюджету, а також інших незаборонених джерел 

фінансування, про що інформувати виконавчий комітет Бережанської міської 

ради до 25 грудня 2018 року.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Захарківа О.М.  

 

   Міський  голова                          В.Я.  МУЗИЧКА  
  
       Захарків О.М. 

       Савочка В.І. 



             Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради  

від 29.11.2017 р. №422 
 

ПЛАН 

заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої 

рухової активності на період до 2025 року  

«Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація» 

 
Найменування завдання Найменування заходу Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Забезпечення координації дій 

усіх заінтересованих суб'єктів, 

органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування 

Засідання координаційної 

ради при Бережанській 

міській раді 

до 15 

червня 

Координаційна 

рада 

2. 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, насамперед 

малозабезпечених осіб 

Продовження проведення 

моніторингу забезпечення 

населення спортивними 

майданчиками 

до 15 

червня 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

3. Формування ціннісного 

ставлення юнацтва, дітей і 

молоді до власного здоров’я, 

покращення фізичного розвитку 

та фізичної підготовленості з 

урахуванням вимог майбутньої 

професійної діяльності 

1) створення умов для 

підвищення рівня фізичної 

підготовки молоді для 

проходження служби у 

Збройних Силах, інших 

військових формуваннях 

шляхом проведення 

відповідних фізкультурно- 

спортивних заходів, у 

тому числі міської 

спартакіади серед 

допризовної молоді 

протягом 

року 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

2) проведення 

інформаційно-

просвітницьких заходів з 

метою популяризації 

серед дітей та молоді 

здорового способу життя, 

занять фізичною 

культурою та спортом, 

досягнень видатних 

спортсменів, утвердження 

патріотизму 

протягом 

року 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

4. Збільшення кількості 

загальнодоступних спортивних 

1) організація та 

проведення фізкультурно-

протягом 

року 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 



заходів для активного сімейного 

відпочинку в місцях масового 

відпочинку громадян; 

облаштування безпечних 

маршрутів для пішохідного, 

водного, велосипедного 

туризму; створення літніх шкіл 

плавання на відкритих водоймах 

оздоровчих та 

загальнодоступних 

спортив-но-масових 

заходів у місцях  

проживання та масового 

відпочинку населення  

Бережанської 

міської ради 

2) подання пропозицій щ 

одо проекту типового 

положення про 

організацію безпечних 

пішохідних і 

велотуристичних 

маршрутів історичними та 

визначними місцями 

до 15 

грудня 

Відділи освіти, 

молоді і спорту, 

культури, туризму 

та релігії 

Бережанської 

міської ради 

5. Залучення інститутів 

громадянського суспільства, у 

тому числі молодіжних та 

дитячих громадських 

організацій, до проведення 

заходів з підвищення оздоровчої 

рухової активності населення 

1) здійснення заходів, 

спря-мованих на 

популяризацію та 

утвердження здорового і 

безпечного способу життя 

та культури здоров’я, 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості, 

молодіжними та дитячими 

громадськими 

організаціями 

протягом 

року 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради, 

фізкуль-турно-

спортивні това-

риства, громадські 

організації 

фізкультур-но-

спортивної 

спрямо-ваності, 

молодіжні та 

дитячі громадські 

організації (за 

згодою) 

2) проведення спортивно-

масових та фізкультурно-

оздоровчих заходів серед 

усіх верств населення 

Щоквар- 

тально 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради  

3) проведення спортивних 

заходів серед ветеранів 

спорту 

до 15 

грудня 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

6. Обґрунтування комплексу 

показників для оцінки рівня 

фізичного здоров’я різних 

верств населення 

проведення щорічного 

оцінювання рівня 

фізичного здоров’я 

населення 

до 15 

грудня 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

7. Впровадження у засобах 

масової інформації, насамперед 

на телебаченні, соціальної 

реклами стосовно переваг 

оздоровчої рухової активності 

для зниження ризику 

неінфекційних захворювань, а 

також пізнавальних програм для 

осіб різного віку з питань 

використання рухової 

активності в процесі 

1) створення постійної 

рубрики у пресі на радіо з 

метою проведення 

просвіт-ницької та 

маркетингової роботи з 

питань оздоровлення 

населення засобами 

рухової активності, 

оздоровчої фізичної 

культури і спорту (зустрічі 

з фахівцями, людьми, які 

до 15 

грудня 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 



життєдіяльності та подолання 

стану суспільної байдужості до 

особистого здоров’я та здоров’я 

нації 

мають багаторічний 

досвід занять оздоровчими 

вправами) 

2) виготовлення рекламної 

продукції щодо здорового 

способу життя, 

інформування про 

переваги занять фізичною 

культурою та спортом, 

підвищення резервів 

фізичного здоров’я, види 

оздоровчих та 

реабілітаційних послуг 

до 15 

грудня 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

 

 
 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                       О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


