
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
07.07. 2021 року   смт Ємільчине № 108 

 
Про затвердження плану заходів на 
2021-2022 роки щодо реалізації 
першого етапу Стратегії розвитку 
фізичної культури і спорту на період 
до 2028 року 

 

 
Відповідно до пп.9 п. «а» ч.1 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 №163-р «Про 
затвердження плану заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації першого етапу Стратегії 
розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року», розпорядження голови 
Житомирської обласної державної адміністрації від 08.04.2021 №249 ««Про затвердження 
плану заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації першого етапу Стратегії розвитку фізичної 
культури і спорту на період до 2028 року», розпорядження голови Новоград-Волинської 
районної державної адміністрації від 12.05.2021 № 183 «Про затвердження плану заходів на 
2021-2022 роки щодо реалізації першого етапу Стратегії розвитку фізичної культури і спорту 
на період до 2028 року», з метою сталого розвитку фізичної культури і спорту у громаді 
виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити селищний план заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації першого етапу 
Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року, що додається. 
2. Відділу освіти, молоді та спорту селищної ради, старостинським округам, дитячо-
юнацькій спортивній школі забезпечити виконання Плану заходів у межах своїх 
повноважень. 
3. Виконавцям селищного Плану заходів інформувати відділ освіти, молоді та спорту 
селищної ради про виконання рішення до 01 лютого 2023 року. 
4. Відділу освіти, молоді та спорту селищної ради інформувати відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту  управління соціально-економічного розвитку території 
Новоград-Волинської районної державної адміністрації до 20 лютого 2023 року. 
5. Контроль за  виконанням даного рішення  покласти на заступника селищного голови 
Ольгу ОНИЩУК. 
 
  
Перший заступник 
селищного голови 

 
Олександр РОМАНЮК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 07.07.2021р. №108 

 
Селищний план заходів 

на 2021-2022 роки щодо реалізації першого етапу 
Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу Строк 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

1. Участь в онлайн-конференціях з 
актуальних проблем розвитку 
фізичної культури і спорту в умовах 
децентралізації 

2021-2022 
роки 

Відділ освіти, молоді та 
спорту селищної ради, 
дитячо-юнацька спортивна 
школа, місцева організація 
Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос» (за 
згодою) 

2. Розміщення соціальної реклами на 
офіційних сайтах, сторінках 
соціальних мереж із залученням 
спортсменів, тренерів, ветеранів 
спорту для формування ціннісного 
ставлення юнацтва і молоді до 
власного здоров’я, поліпшення 
фізичного розвитку та фізичної 
підготовки з урахуванням вимог 
майбутньої професійної діяльності 

2021-2022 
роки 

Відділ освіти, молоді та 
спорту селищної ради, 
дитячо-юнацька спортивна 
школа, старостинські 
округи, місцева організація 
Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос» (за 
згодою) 

3. Залучення громадських організацій 
до проведення заходів з підвищення 
оздоровчої рухової активності 
населення 

2021-2022 
роки 

Відділ освіти, молоді та 
спорту селищної ради, 
дитячо-юнацька спортивна 
школа, старостинські округи 

4. Розроблення механізму моніторингу 
щодо рівня залучення населення до 
занять фізичною культурою і 
спортом 

2021  рік Відділ освіти, молоді та 
спорту селищної ради 

5. Проведення загальнодоступних 
спортивних заходів для активного 
сімейного відпочинку в місцях 
масового відпочинку 

2021-2022 
роки 

Відділ освіти, молоді та 
спорту селищної ради, 
дитячо-юнацька спортивна 
школа, cтаростинські 
округи, місцева організація 
Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос» (за 
згодою) 

6. Забезпечення медико-педагогічного 
контролю за фізичним вихованням 
дітей у закладах дошкільної та 
загальної середньої освіти 

2021-2022 
роки 

Відділ освіти, молоді та 
спорту селищної ради 

7. Залучення  дітей та молоді до занять 
фізичною культурою і спортом за 

2021-2022 
роки 

Відділ освіти, молоді та 
спорту селищної ради, 
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допомогою позашкільної освіти дитячо-юнацька спортивна 
школа 

8. Забезпечення діяльності дитячо-
юнацького спорту 

2021-2022 
роки 

Відділ освіти, молоді та 
спорту селищної ради, 
дитячо-юнацька спортивна 
школа 

9. Проведення просвітницької кампанії, 
спрямованої на боротьбу з 
гендерними стереотипами у спорті, 
насильством у спорті та 
дискримінацією осіб з інвалідністю 

2021-2022 
роки 

Відділ освіти, молоді та 
спорту селищної ради, 
дитячо-юнацька спортивна 
школа, cтаростинські 
округи, місцева організація 
Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос» (за 
згодою) 

10. Проведення інвентаризації об’єктів 
усієї спортивної інфраструктури для 
визначення їх стану та рівня 
доступності 

2021 рік Відділ освіти, молоді та 
спорту селищної ради, 
cтаростинські округи 

11. Проведення комплексного аналізу 
розвитку окремих видів спорту в 
громаді для створення та підтримки 
об’єктів спортивної інфраструктури з 
метою проведення офіційних 
спортивних змагань різних рівнів 

2021 рік Відділ освіти, молоді та 
спорту селищної ради 

12. Забезпечення доступу осіб з 
інвалідністю до спортивних споруд, 
дотримання вимог щодо 
забезпечення доступності 
спортивних споруд для осіб з 
інвалідністю 

2021-2022 
роки 

Відділ освіти, молоді та 
спорту селищної ради, 
дитячо-юнацька спортивна 
школа, cтаростинські округи 

 
 
 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 




