
У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 92

«25» травня 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про затвердження плану заходів щодо реалізації в громаді соціального
проєкту ,,Активні парки – локації здорової України”

на 2021 та наступні роки

          На виконання постанови Кабінету Міністрів України 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,  поліпшення  якості  та  тривалості  життя  населення,
профілактики  захворювань  і  подолання  їх  наслідків  виконавчий  комітет
сільської ради

ВИРІШИВ:

        1.  Затвердити  план заходів  щодо реалізації  в  громаді  соціального
проєкту ,,Активні парки – локації здорової України” на 2021 та наступні роки
(далі – план заходів), що додається.

       2. Виконавцям плану заходів, затвердженого цим рішенням забезпечити
виконання заходів та про стан їх реалізації інформувати управління освіти і
науки облдержадміністрації щороку до 25 листопада.

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
сільського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Бондарчук Е.О..

 

  Сільський голова                                                   Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№  92  від 25.05.2021 року

ПЛАН заходів
 щодо реалізації в громаді соціального проєкту ,,Активні

парки – локації здорової України” на 2021 та наступні роки
  Найменування заходу Строк 

виконання
Відповідальні за
виконання

1 Проведення заходів з
популяризації здорового
способу життя та культури
здоров’я серед молоді 

 Постійно Заклади освіти та 
культури Лука-
Мелешківської 
ТГ

2 Туристичне орієнтування в
паркових зонах

 щороку (квітень-
жовтень)

Заклади освіти та 
культури Лука-
Мелешківської 
ТГ

3 Проведення фізкультурно-
оздоровчих заходів (,,Мама,
тато, я – спортивна сім’я”)

Щороку
(квітень-жовтень)

Заклади освіти та 
культури Лука-
Мелешківської 
ТГ

4 Проведення комплексу
фізичних вправ помірної
інтенсивності для осіб без
спеціальної підготовки

Постійно
(квітень-жовтень)

Заклади освіти та 
культури Лука-
Мелешківської 
ТГ

5 Проведення культурно-
розважальних програм для всіх 
верств населення

постійно(квітень-
жовтень)

Заклади освіти та 
культури Лука-
Мелешківської 
ТГ

6 Проведення загальнодоступних
фізкультурно-оздоровчих
заходів у місцях масового
відпочинку населення (у парках
та скверах тощо)

постійно(квітень-
жовтень)

Заклади освіти та 
культури Лука-
Мелешківської 
ТГ

7 Залучення до просвітницької
роботи з ведення здорового
способу життя видатних
спортсменів та тренерів шляхом
проведення майстер-класів і
відкритих тренувань

постійно(квітень-
жовтень)

Заклади освіти та 
культури Лука-
Мелешківської 
ТГ

8 Проведення мистецького пленеру 
«Софіївська палітра»

Щорічно Відділ освіти та 
культури, заклади
культури та 
освіти Лука-
Мелешківської 
ТГ.

Секретар сільської ради                                                 Оксана ШЕВАНЮК 


