
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
31.01.2020   смт Ємільчине №21 

 
Про затвердження селищного плану 
заходів на 2020 рік щодо реалізації 
Національної стратегії з оздоровчої 
рухової активності в Україні на 
період до 2025 року «Рухова 
активність – здоровий спосіб життя 
– здорова нація»  

 

 
 Відповідно до підпункту 9 пункту «а» ст.32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на виконання вимог розпоряджень голови обласної державної 
адміністрації від 04.11.2019 № 389 «Про затвердження обласного плану заходів на 2020 рік 
щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 
2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», голови районної 
державної адміністрації від 01.11.2017р. №299 «Про затвердження районного плану заходів 
на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні 
на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», 
виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ : 
 
1. Затвердити селищний план заходів на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії з 
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – 
здоровий спосіб життя – здорова нація» (далі – План заходів), що додається. 
2.  Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради, старостинським округам, 
дитячо-юнацькій спортивній школі  забезпечити виконання Плану у межах своїх 
повноважень. 
3. Виконавцям селищного плану заходів поінформувати відділ освіти, молоді та спорту 
Ємільчинської селищної ради  про хід його виконання до 30.12.2020 для узагальнення та 
інформування селищної ради до 10.01.2021. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови 
Онищук О.В. 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
31.01. 2020р. №21 

 
 

План заходів Ємільчинської селищної ради  
на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року  

«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»  
 

№ 
п/п 

Найменування заходу Строк виконання Відповідальні за виконання 

1. Створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді 
для проходження служби в Збройних Силах України, інших 
військових формуваннях шляхом проведення відповідних 
фізкультурно-спортивних заходів, у тому числі спартакіади серед 
допризовної молоді 

Протягом року Відділ освіти, молоді та спорту, 
старостинські округи, дитячо-юнацька 
спортивна школа 

2. Проведення Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції 
«Відповідальність починається з мене», спрямованої на 
популяризацію здорового способу життя 

Протягом року Відділ освіти, молоді та спорту, 
старостинські округи, дитячо-юнацька 
спортивна школа, Будинок дитячої творчості 

3. Залучення до просвітницької роботи щодо ведення здорового 
способу життя видатних спортсменів та тренерів, у тому числі 
шляхом проведення ними майстер-класів, відкритих тренувань 

Протягом року Відділ освіти, молоді та спорту, дитячо-
юнацька спортивна школа 

4. Збільшення кількості загальнодоступних фізкультурно-
оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення 

Протягом року Відділ освіти, молоді та спорту, 
старостинські округи, дитячо-юнацька 
спортивна школа 

5. Забезпечення організації роботи з фізичного виховання, 
фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти 

Протягом року Відділ освіти, молоді та спорту, дитячо-
юнацька спортивна школа 

6. Проведення у  закладах 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 Відділ освіти, молоді та спорту, дитячо-
юнацька спортивна школа 

7. Проведення щорічного оцінювання рівня фізичного здоров’я 
населення 

Протягом року Відділ освіти, молоді та спорту, дитячо-
юнацька спортивна школа 

8. Сприяння у висвітленні соціальної реклами в засобах масової Протягом року Сектор молоді та спорту, заклади загальної 



інформації щодо пропаганди здорового способу життя, рухової 
активності з метою утвердження національної ідеї соціальної 
активності, фізично здорової та духовно багатої особистості 

середньої освіти, дитячо-юнацька спортивна 
школа 

 
 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 
 
 




