УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 23.12.2019

м. Бурштин

№ 808

Про затвердження міського
плану заходів щодо реалізації
Національної стратегії з оздоровчої
рухової активності в Україні на період
до 2025 року «Рухова активністьздоровий спосіб життя – здорова нація» на
2020 рік м. Бурштин
Керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Указу Президента України від 09.02.2016р. № 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 21.08.2019 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», та ропорядження
Івано-Франківської
обласної
державної
адміністрації
від
17.09.2019
№462
«Про затвердження регіонального 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»
1. Затвердити міський план заходів на 2020 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 у справах молоді і спорту (Марія Козар) спільно з відділом освіти і науки
(Іванна Томин), відділом культури туризму та зовнішніх зв’язків (Тетяна Зорій) та
організаційним відділом (Олена Александрів) забезпечити виконання Плану заходів у
межах своїх повноважень.
3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження
покласти на відділ у справах молоді і спорту (Марію Козар).
4. Відділу у справах молоді і спорту надати інформацію про хід виконання Плану
заходів управлінню спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації
до 15.01.2021 року.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів Надію Кицелу.
Міський голова

Роксолана Джура

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
міського голови
від _______№____

План заходів
Найменування заходу

Термін

Відповідальні за виконання

виконання
Проведення
ради

з

засідань

питань

Координаційної Протягом

популяризації

серед року

Відділ у справах молоді і спорту
Бурштинської міської ради, інші

населення оздоровчої рухової активності

органи виконавчої влади.

Всеукраїнської Протягом
року
інформаційно-профілактичної
акції

Відділ у справах молоді і спорту

«Відповідальність починається з мене»,

органи виконавчої влади

Проведення

Бурштинської міської ради, інші

спрямованої, зокрема на популяризацію
здорового способу життя»
Організація міських спортивних змагань Протягом
року
для дітей з інвалідністю.

Відділ у справах молоді і спорту
Бурштинської міської ради, БФ
«БО Карітас м.Бурштин»

Збільшення кількості загальнодоступних Протягом
року
спортивних заходів для студентів

Відділ у справах молоді і спорту

закладів вищої освіти

навчальні заклади міста.

Залучення до просвітницької роботи з Протягом
року
ведення здорового способу життя

Відділ у справах молоді і спорту,

видатних спортсменів та тренерів міста.

Бурштинської міської ради.
Протягом
року

Проведення спортивних майстер-класів.

Бурштинської міської ради, Вищі

відділ

освіти

і

науки

Відділ у справах молоді і спорту
Бурштинської

міської

ради,

спортивні гуртки і секції міста.
Впровадження соціальної
засобах

масової

інформації

пропаганди здорового
активності

для

реклами

в Протягом

щодо року

життя, рухової
утвердження

національної ідеї стосовно соціальної

Відділ у справах молоді і спорту
,відділ

освіти

і

науки,

організаційний
Бурштинської міської ради.

відділ

активності, фізично здорової та духовно
багатої особистості збільшення кількості
спортивних передач
Пропаганда
дієвого

рухової

засобу

неінфекційних
консультації

активності

зниження

захворювань,
з

питань

як Протягом

ризику року
надання

використання

Відділ у справах молоді і спорту,
відділ освіти і науки,

відділ

культури туризму та зовнішніх
зв’язків

Бурштинської

міської

оздоровчої рухової активності у тому

ради КО

числі лікарями сімейної медицини

лікарня».

Проведення

Відділ у справах молоді і спорту,

у

навчальних

закладах Протягом

«Бурштинська міська

комплексних багатоступеневих змагань, року

відділ освіти і науки,

фізкультурно-оздоровчих та спортивно-

культури туризму та зовнішніх

масових заходів з метою залучення дітей

зв’язків

та молоді, у тому числі дітей-інвалідів,

ради.

до активних занять спортом.

Бурштинської

відділ
міської

