
        Затверджено 
 
        розпорядження голови обласної 

   державної адміністрації 
 
  28.01.2005              № 37 
 
 

 
ЗАХОДИ 

 
щодо проведення в Запорізькій області у 2005 році 
Міжнародного року спорту  і фізичного виховання 

 
 
№ 
п/п 

 

Заходи  
 

 Термін 
виконання 

Відповідальні за виконання  
 

 
1. 

 
Організувати та провести 
обласну науково-практичну 
конференцію з актуальних   
питань фізичної культури  і  
спорту 
 

 
ІІІ квартал 

 
Управління з питань фізичної 
культури, спорту та туризму 
облдержадміністрації 

2. Забезпечити  виконання  
заходів  комплексної програми 
“Фізичне виховання – здоров‘я   
нації” в Запорізькій області на 
1999–2005 роки, яка 
затверджена розпорядженням 
від 02.11.98  № 654 
 

Протягом 
року 

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

3. Сприяти утворенню та 
діяльності спортивних клубів  
у навчальних закладах і на 
підприємствах у сільській 
місцевості  
 

Протягом 
року 

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

4. Провести місячник облаш-
тування спортивних споруд  і 
майданчиків для організації 
роботи з масового спорту за 
місцем проживання та у 
місцях масового відпочинку 
населення 
 
 

Квітень – 
травень 

Управління з питань фізичної 
культури, спорту  та  туризму 
облдержадміністрації, міськви- 
конкоми міст обласного 
значення, райдержадміністрації

5. Організувати підведення під-
сумків соціально-економіч-
ного розвитку регіонів області 
з фізкультурно-оздоровчої 
роботи, рейтингу за місцем 
проживання за 2005 рік 
 
 
 
 

Січень 
2006  року 

Управління з питань фізичної 
культури, спорту та туризму 
облдержадміністрації 
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6. 

 
Взяти участь у Всеукраїнських 
конкурсах: з фізичного 
виховання у загальноосвітніх, 
професійно-технічних та 
вищих  навчальних  закладах   
І-ІV рівня  акредитації, з 
фізкультурно-спортивної 
роботи серед сільського 
населення, на кращий  
малюнок  із спортивної 
тематики у загальноосвітніх 
закладах 
 

 
Протягом 

року 

 
Управління з питань фізичної 
культури, спорту та туризму, 
освіти і науки облдержадміні 
страції, райдержадміністрації 

7. Організувати      та      провести 
перший         урок          нового 
навчального року в   загально-
освітніх     закладах   на  тему - 
“Спорт і фізичне   виховання – 
утвердження здорового спосо-
бу  життя та зміцнення миру” 
 

1 вересня  
2005 року 

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

8. Створити належні умови для 
проведення фізкультурно-
оздоровчої та спортивної 
роботи у спортивно-
оздоровчих таборах, дитячих 
закладах оздоровлення та 
відпочинку 
 

Квітень - 
травень 

Управління  з питань фізичної 
культури, спорту та туризму 
облдержадміністрації 

9. Розвивати та вдосконалювати 
систему професійної орієнтації       
молодих спортсменів, сприяти 
зростанню професійної майстер   
ності тренерів  і викладачів 
фізичної культури за рахунок 
охоплення їх системою профе-
сійної перепідготовки  та підви-
щення кваліфікації  
 

Протягом  
року 

Управління освіти  і науки, 
фізичної культури, спорту та 
туризму облдержадміні-  
страції, райдержадміністрації 

10. Забезпечити проведення 
комплексних змагань та інших 
спортивно-масових заходів за 
місцем роботи, проживання та 
в місцях масового відпочинку 
населення 
 

Протягом 
року 

Управління з питань фізичної 
культури, спорту та туризму 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації 

11. Організувати проведення в 
містах і районах області 
багатоступеневих спартакіад з 
обласними фіналами серед 
учнівської та студентської 
молоді, допризовників, 
сільських школярів “Хто ти, 
майбутній олімпієць?”,  
“Здоров‘я”, міст  і районів  
області, дитячих оздоровчих 
таборів, комплексні заходи 
“Старти надій”,  “Шкіряний  
м‘яч”,  “Веселі старти”, “Тато,  
мама, я – спортивна сім‘я” 
 
 

Протягом 
року 

Управління з питань фізичної 
культури спорту та туризму, 
освіти і науки, у справах сім‘ї 
та молоді  облдержадміні-
страції, райдержадміністрації 
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1 2 3 4 

 
12. 

 
Сприяти розширенню 
ветеранського спортивного 
руху в області, проводити 
організаційні та спортивні  
заходи з ветеранами спорту та 
фізичної культури  
 

 
Протягом 

року 

 
Управління з питань фізичної 
культури, спорту та туризму 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації 

13 Сприяти розвитку міжнарод-
них зв’язків, організовувати та 
проводити міжнародні 
змагання з видів спорту, 
матчеві зустрічі з командами 
міст-побратимів тощо 
 

Протягом 
року 

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

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


