
КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

03.01.2017 Кобеляки № 2 

Про виконання плану заходів на 
2017 рік щодо реалізації 
Національної стратегії з 
оздоровчої рухової активності в 
Україні на період до 2025 року 
«Рухова активність - здоровий 
спосіб життя - здорова нація» в 
Кобеляцькому районі 

На виконання розпорядження голови Кобеляцької райдержадміністрації від 
ЗО грудня 2016 р. № 358 «Про план заходів на 2017 рік щодо реалізації 
Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 
2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація» в 
Кобеляцькому районі та з метою формування у суспільстві умов до оздоровчої 
рухової активності та здорового способу життя, здоров'я громадян як найвищої 
соціальної цінності в державі; 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів на 2017 щодо реалізації Національної стратегії з 
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 
активність - здоровий спосіб життя - здорова нація» в Кобеляцькому районі (далі 
- План заходів), що додається. 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів : 

1) забезпечити безумовне виконання плану заходів на 2017 рік щодо 
реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на 
період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація» в 
Кобеляцькому районі 

2) подати до 25 червня та 5 грудня 2017 року в районний методичний кабінет 
інформацію про стан виконання Плану заходів для подальшого узагальнення та 



2 
подання до сектору у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної 
адміністрації. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на завідувача Кобеляцьким 
районним методичним кабінетом Мужайло А.Н. 

Начальник відділу освіти 
райдержадміністрації Н.М.КОВАЛЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти 
райдержадміністрації 
03.01.2017 року №2 

ПЛАН 
заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року „Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" в Кобеляцькому районі 

№ 
з/ 
п 

Найменування завдання Найменування заходу Строк 
виконання Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 5 
1 Формування інфраструктури сучасних 

спортивних споруд на базі загальноосвітніх 
навчальних закладів, що мають бути легко 
доступні для занять фізичною культурою та 
спортом зокрема: Кобеляцького НВК № 1 (зали 
для занять різними видами боротьби та боксу), 
майданчики із штучним покриттям 
Бутенківської ЗОШ І-ІІІ ст., Білицької ЗОШ I-
III ст.№1., Світлогірської ЗОШ І-ІІІ ст.), 
спортивні зали та спортивні майданчики . 

1)проведення інформаційно-
просвітницьких заходів з 
метою популяризації серед 
дітей та молоді здорового 
способу життя, занять 
фізичною культурою та 
спортом, досягнень 
видатних українських 
спортсменів, утвердження 
патріотизму. Висвітлення 
проведених заходів у ЗМІ. 

протягом 
2017 року 

Керівники загальноосвітніх 
навчальних закладів учителі 
фізичної культури, Рай 
СЮТур, ДЮСШ . 
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2 Збільшення кількості загальнодоступних 
спортивних заходів з метою активного та 
сімейного відпочинку, облаштування 
безпечних маршрутів для пішохідного, 
велосипедного, водного туризму. 

1) збільшення кількості 
загальнодоступних 
фізкультурно-оздоровчих 
заходів, проведення змагань 
сімейного відпочинку 
«Тато, мама, я - спортивна 
сім'я», різноманітних 
активних оздоровчих 
занять з пішохідного, 
велосипедного, водного 
туризму та іншиих. 

до 
25.06. 
2017 

Керівники загальноосвітніх 
навчальних закладів, Рай 
СЮТур, керівник 
велозагону «Обрій» 
Кобеляцькького НВК №1, 
ДЮСШ, учителі фізичної 
культури. 

3 Залучення інститутів громадянського 
суспільства: видатних спортсменів, учасників 
Чемпіонатів Європи та Світу, учасників 
Чемпіонатів України, молодіжних та дитячих 
громадських організацій до проведення заходів 
з підвищення оздоровчої рухової активності 
населення 

1) здійснення заходів, 
спрямованих на популяри 
зацію та утвердження 
здорового і безпечного 
способу життя та культури 
здоров'я, з залученням 
громадських організацій 
фізкультурно-спортивної 
спрямованості, молодіжних 
та дитячих громадських 
організацій. Проведення 
відкритих Чемпіонатів ЗОШ 
з олімпійських та неолімпій-
ських видів спорту. 

протягом 
2017 року 

Керівники загальноосвітніх 
навчальних закладів, Рай 
СЮТур, ДЮСШ. 
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2) проведення у навчальних 
закладах комплексних 
багатоступеневих змагань, 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивно-масових заходів з 
метою залучення дітей та 
молоді, а саме: «Дружба», 
«Олімпійський тиждень», 
«Веселі старти», «Сокіл» 
(«Джура»), «Козацький 
гарт», участь у районній 
спартакіаді. 

протягом 
2017 року 

Керівники загальноосвітніх 
навчальних закладів, Рай 
СЮТур, ДЮСШ., учителі 
фізичної культури 

3) вивчення питання щодо 
визначення механізму 
впровадження в навчальних 
закладах рухової активності 
школярів у різних формах і 
видах. 

протягом 
2017 року 

Керівники загальноосвітніх 
навчальних закладів, 
учителі фізичної культури 

4)збільшення рухової 
активності школярів, а саме: 
заняття ранковою 
гімнастикою, підвищення 
моторної щільності на 
уроках фізичної культури, 
збільшення кількості 
спортивних секцій в 
загальноосвітніх 
навчальних закладах, 

протягом 
2017 року 

Керівники загальноосвітніх 
навчальних закладів, 
учителі фізичної культури. 
Рай СЮТур, ДЮСШ. 
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кількості спортивно-
оздоровчих заходів в 
позаурочний час, участь в 
заняттях гуртків 
позашкільних навчальних 
закладів, 


