
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

14.05.2021                                      Стрий                                            № 105

Про затвердження плану заходів
щодо реалізації на території Стрийської
територіальної  громади соціального проєкту
«Активні парки – локації здорової України»
на 2021 рік

Відповідно до пп. 20ст.. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
виконання в Україні» та указу Президента України від 17 грудня 2020 року № 
574/2020 «Про започаткування соціального проекту «Активні парки – локації 
здорової України», постанови Кабінету Міністрів від 07 квітня 2021 року №326 «Про 
затвердження Положення про соціальний проект «Активні парки – локації здорової 
України» та з метою організації оздоровчої рухової активності громадян, створення 
умов для зниження показників захворюваності, покращення якості та збільшення 
тривалості життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків

1. Затвердити план заходів щодо організації оздоровчої рухової активності громадян у 
місцях масового відпочинку в рамках реалізації на території Стрийської міської 
територіальної громади соціального проекту «Активні парки – локації здорової 
України» на 2021 рік (далі – план заходів), що додається.

2. Управління культури ,молоді та спорту і Управління освіти  Стрийської міської 
ради забезпечити виконання заходів відповідно до плану заходів затвердженого цим 
розпорядженням.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови Х.Грех.

Міський Голова       Олег Канівець



Додаток 1
 до розпорядження 

від 14.05.2021року № 105

План заходів 
щодо організації оздоровчої рухової активності громадян у місцях масового відпочинку 

в рамках реалізації на території Стрийської міської територіальної громади 
соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» на 2021 рік

Найменування заходу Строк виконання Відповідальні 
виконавці

1 Систематичне забезпечення 
популяризацію здорового способу 
життя населення, сприяти 
розповсюдженню соціальної реклами 
для залучення громадян до активного 
відпочинку, формування ціннісного 
ставлення до свого здоров’я

Постійно Управління 
культури,молоді та 

спорту,
Управління освіти 

2 Визначення місць спортивних локацій та 
спортивних споруд, на яких 
проводитимуться заходи у рамках 
реалізації соціального проекту

травень Управління 
культури,молоді та 

спорту,
Управління освіти, 

ДЮСШ
3 Забезпечення  проведення міських 

змагань серед різних груп населення з 
метою загартування і покращення 
здоров’я та організації змістовного 
дозвілля

Постійно Управління 
культури,молоді та 

спорту,
Управління освіти

4 Демонстрація спортивного інвентарю для 
різних видів спорту та інших засобів з 
оздоровчої рухової активності

червень - серпень Управління 
культури,молоді та 

спорту,
Управління освіти, 

ДЮСШ
5 Проведення занять з ознайомлення з 

різними видами спорту та рухової 
активності

червень - серпень Управління 
культури,молоді та 

спорту,
Управління освіти, 

ДЮСШ
6 Облаштування пішохідних, велосипедних 

та водних видів маршрутів для 
оздоровчої рухової активності 

Постійно Управління 
культури,молоді та 

спорту,
Управління освіти

7 Проведення фізкультурно-оздоровчих 
заходів

Протягом року Управління 
культури,молоді та 

спорту,
Управління освіти

Керуюча справами О.Затварницька


