
       Затверджено  
 
       розпорядження голови обласної 
       державної адміністрації  
 
       28.01.2005      №  36 
 

Заходи 
з реалізації Національної доктрини розвитку фізичної культури 

і спорту в Запорізькій області у 2005  році 
 
 

№ 
п/п 

Заходи Термiн 
виконання 

Вiдповiдальнi за 
виконання 

 
1. 

 
Розробити і подати для затверд- 
ження в установленому порядку 
регіональну програму  розвитку 
фізичної культури і спорту в 
Запорізькій області на 2006-2010 
роки  
 

 
II кв. 

 
Управління з питань 
фізичної культури, 
спорту та туризму 
облдержадміністрації 

 

2. Здійснити заходи щодо розвитку 
масового спорту за місцем 
проживання та у місцях  
масового  відпочинку населення 

Протягом 
року 

Управління з питань 
фізичної культури, 
спорту та туризму 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення 
 

3. Узагальнити і рекомендувати для 
впровадження досвід органiзацiї 
фізкультурно-оздоровчої роботи 
за місцем проживання дитячо-
юнацького оздоровчого 
комплексу Ленінського  району 
м. Запоріжжя 
 

II кв. Управління з питань 
фізичної культури, 
спорту та туризму 
облдержадміністрації 

 

4. Розробити і затвердити заходи 
щодо підготовки та участі  
спортсменів області  у ХХІХ 
літніх Олімпійських і ХІІІ  
Паралімпійських іграх  
  

II кв. Управління з питань  
фізичної культури, 
спорту та туризму 
облдержадміністрації 

5. 
 
 
 
 
 

 Забезпечити підготовку та участь 
спортсменів області у ХХ 
Дефлімпійських іграх, VІІ 
Всесвітніх іграх з неолімпійських 
видів спорту, ХХІІ літній 
Універсіаді та VІ Всесвітніх іграх 
серед  ветеранів  
 

Протягом 
року 

 
 
 
 

Управління з питань  
фізичної культури, 
спорту та туризму 
облдержадміністрації 
 
 
 
 

6. Здійснити заходи щодо введення 
додаткового 3-го уроку фізичної 
культури та футболу на тиждень 
у загальноосвітніх навчальних 
закладах 
 
 
 
 

 
ІІІ кв.  

Управління освіти і 
науки облдержадміні-
страції, райдерж-
адміністрації, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення 
 



 2 
1 2 3 4 

 
7. 

 
Проаналізувати роботу дитячо-
юнацьких    спортивних   шкіл    і  
затвердити відповідні заходи 
щодо розвитку дитячо-
юнацького спорту  
 

 
ІІІ кв. 

 
Управління  з   питань  
фізичної    культури, 
спорту   та   туризму, 
освiти     і     науки 
облдержадміністрації 

8. Підготувати пропозиції щодо 
покращення фізкультурно-
оздоровчої роботи та масового 
спорту за місцем  роботи 
громадян  
 

Протягом 
року 

Управління  з   питань  
фізичної культури, 
спорту та туризму 
облдержадміністрації 

9. Розробити єдиний календар 
обласних фізкультурно-масових 
заходів. Забезпечити  участь  
збірних  команд області в 
чемпіонатах, кубках, першостях 
України та міжнародних  
змаганнях 
 

Протягом 
року 

Управління  з   питань  
фізичної культури, 
спорту та туризму 
облдержадміністрації 

10. Організувати проведення огляду-
конкурсу на кращу організацію 
фізкультурно-оздоровчої і 
спортивної роботи серед районів 
і міст області 
 

Iкв. Управління   з   питань  
фізичної  культури, 
спорту та туризму 
облдержадміністрації 

11. Здійснити заходи щодо 
покращення співпраці з 
обласними федераціями з видів 
спорту, підвищення їх статусу в 
організації і проведенні 
спортивних  змагань 
 

Протягом 
року 

Управління   з   питань  
фізичної культури, 
спорту та туризму 
облдержадміністрації 

12. Підготувати пропозиції щодо 
забезпечення обласного лікарсько 
фiзкультурного диспансеру 
сучасним діагностичним і 
лікувальним обладнанням 
 

ІІ кв. Управління    охорони  
здоров’я,  з питань  
фізичної   культури, 
спорту та туризму 
облдержадміністрації 

 
 
 
 
Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації, 
начальник оргвідділу                В.Г. Кархачов 


