
 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

30.04.2021                                                                                                   №  282-ОД 

 

 

 

Про затвердження плану заходів 

щодо реалізації у Сумській області 

соціального проекту «Активні 

парки – локації здорової України» 

на 2021 рік 

 

 

Відповідно до статей 6, 22, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», на виконання Указу Президента України від 17 грудня 

2020 року № 574/2020 «Про започаткування соціального проекту «Активні 

парки – локації здорової України» та постанови Кабінету Міністрів України  

від 07 квітня 2021 р. № 326 «Про затвердження Положення про соціальний 

проект «Активні парки — локації здорової України», з метою організації 

оздоровчої рухової активності громадян у місцях масового відпочинку:  

1. Затвердити план заходів щодо реалізації у Сумській області 

соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» на 2021 рік 

(далі – План заходів), що додається. 

2. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних та міських 

рад затвердити аналогічні плани. 

3. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Сумської обласної державної адміністрації, управлінню 

культури Сумської обласної державної адміністрації, районним державним 

адміністраціям забезпечити виконання Плану заходів, про що інформувати до 

25 червня та 25 грудня 2021 року управління молоді та спорту Сумської 

обласної державної адміністрації.  

4. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних та міських 

рад вжити аналогічних заходів. 

5. Управлінню молоді та спорту Сумської обласної державної 

адміністрації до 10 січня 2022 року інформувати про виконання Плану заходів 

голову Сумської обласної державної адміністрації та оприлюднити його на веб-

порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області. 
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6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Медвідь В.Ю. 

 

 

Голова                 Василь ХОМА 



 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови Сумської  

обласної державної адміністрації 

30 квітня 2021 року № 282-ОД 
 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо реалізації у Сумській області соціального проекту  

«Активні парки – локації здорової України» на 2021 рік 
 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 
Виконавці 

1 2 3 4 

1. Розробка та упровадження сучасних форм, методів і 

засобів фізкультурно-спортивної, туристичної, 

рекреаційної роботи з населенням з урахуванням 

місцевих природних умов, традицій, економічних 

факторів, умов праці та вільного часу громадян 

Протягом року 

 

Управління молоді та спорту Сумської обласної 

державної адміністрації, управління культури Сумської 

обласної державної адміністрації, районні державні 

адміністрації, комунальний заклад Сумської обласної 

ради «Сумський обласний центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» (за згодою), громадські 

організації фізкультурно-спортивної, туристичної 

спрямованості (за згодою), виконавчі комітети сільських, 

селищних та міських рад (за згодою) 

2. Залучення фахівців сфери фізичної культури і спорту, 

провідних спортсменів, представників громадських та 

інших організацій до організації занять з оздоровчої 

рухової активності та дозвілля громадян громадян 

Протягом року 

 

Управління молоді та спорту Сумської обласної держав-

ної адміністрації, Департамент інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю Сумської обласної 

державної адміністрації, управління культури Сумської 

обласної державної адміністрації, районні державні 

адміністрації,, комунальний заклад Сумської обласної 

ради «Сумський обласний центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» (за згодою), громадські 

організації фізкультурно-спортивної, туристичної 

спрямованості (за згодою), виконавчі комітети сільських, 

селищних та міських рад (за згодою) 
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1 2 3 4 

3. Забезпечення у місцях масового відпочинку громадян, у 

тому числі осіб з інвалідністю, безперешкодного 

доступу до спортивних споруд і місць для занять 

різними видами рухової активності 

Протягом року 

 

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети 

сільських, селищних та міських рад (за згодою) 

4. Облаштування місць (зон) безоплатного прокату 

спортивного інвентарю та обладнання 

Протягом року 

 

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети 

сільських, селищних та міських рад (за згодою), 

комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумський 

обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» (за згодою) 

5. Поширення соціальної реклами для залучення громадян 

до рухової активності, формування ціннісного ставлення 

до власного здоров’я та висвітлення в засобах масової 

інформації заходів у рамках реалізації соціального 

проекту 

Протягом року 

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі 

комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою) 

6. Сприяння наповненню онлайн-платформи соціального 

проекту для надання консультацій, обміну досвідом, 

відповідною інформацією  

Протягом року 

 

Управління молоді та спорту Сумської обласної 

державної адміністрації, районні державні адміністрації, 

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад 

(за згодою), комунальний заклад Сумської обласної ради 

«Сумський обласний центр фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» (за згодою) 

 
 

Керівник апарату Ігор КАЛЬЧЕНКО  

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

начальника управління 

молоді та спорту Наталія ПОЖАРОВА 


