
 



 

 
 

ІV. Учасники проведення Місячника 
 До участі у Місячнику залучаються різні верстви населення, підприємства, 
установи та організації різних форм власності, органи місцевої влади і місцевого 
самоврядування. 

V. Характер проведення Місячника 
 Інформаційно-пропагандистка діяльність та проведення соціально-
орієнтованого до вільного змагання серед населення, підприємств, установ та 
організацій різних форм власності, органів місцевої влади і місцевого 
самоврядування. 

 
VІ. Програма підготовки та проведення Місячника 

Підготовка та проведення Місячника передбачає: 
- проведення організаційно-просвітницької роботи щодо ремонту та 

облаштування спортивних майданчиків у період проведення Місячника у 
відповідних адміністративно-територіальних одиницях; 

- складання адресної програми спортивних майданчиків площею не менше 
100 м², які потребують упорядкування на основі визначення стану спортивних 
майданчиків, що використовуються для проведення заходів з фізичної культури і 
масового спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, 
переліку адрес та належності, обсягу необхідних робіт та їх ресурсного 
забезпечення; 

- створення графіка проведення робіт щодо облаштування на кожному 
спортивному майданчику в межах Місячника та доведення цієї інформації до 
населення;  

- організацію проведення інформаційно-пропагандистської підтримки 
Місячника у всеукраїнських та місцевих засобах масової інформації, друк 
поліграфічної та сувенірної продукції з гаслами заходу; 

- формування груп волонтерів з числа учнівсько-студентської молоді для 
проведення організаційно-підготовчої роботи безпосередньо на місцях 
облаштування спортивних майданчиків; 

- проведення необхідних робіт безпосередньо на кожному визначеному 
спортивному майданчику; 

- облаштування майданчиків сучасними інформаційними стендами; 
- збір інформації, складання та подання до Робочої групи звіту про 

проведення Місячника у відповідних адміністративно-територіальних одиницях. 
 

VІІ. Безпека  проведення Місячника 
 За безпеку учасників Місячника відповідають безпосередньо організатори 
Місячника на місцях. 

 
VІІІ. Умови визначення та нагородження  

переможців і призерів Місячника 
       Визначення переможців Місячника здійснюється  на підставі експертних 
висновків членів Робочої групи з урахуванням таких показників: 



 

 
 

- рівень залучення населення до практичної участі у Місячнику; 
- обсяги коштів залучених на проведення Місячника; 
- кількість відремонтованих спортивних майданчиків або підготовлених до 

експлуатації у відсотках від загальної кількості, що потребували ремонту за 
формулою “всього”; 

- кількість майданчиків за місцем проживання, без урахування об’єктів 
учбових закладів;  

- кількість майданчиків, які знаходяться в місцях масового відпочинку 
населення; 

- кількість майданчиків на балансі учбових закладів; 
- кількість майданчиків, облаштованих інформаційними стендами. 
Визначення переможців здійснюється за матеріалами звітів організаційних 

комітетів і за результатами моніторингу Робочої групи.  
Звіти подаються за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Текстильна,18, 

електронна адреса: tr_sport@ukr.net до 12 травня 2017 року. Звіти оформлюються 
згідно з додатками 1-4, підписуються головою відповідного  організаційного 
комітету. 
 У звітах вказується інформація про хід проведення Місячника за 
вищевказаними показниками. 

Нагородження учасників Місячника проводиться в урочистій обстановці в 
день проведення заходів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. 
           Переможець і призери нагороджуються кубками та дипломами обласного 
центру фізичного здоров’я населення  „Спорт для всіх”, а 50 найактивніших 
волонтерів отримують пам’ятні медалі від Всеукраїнського центру фізичного 
здоров’я населення “Спорт для всіх”. 
 

Х. Умови фінансування Місячника  
та матеріального забезпечення учасників 

  Витрати на проведення Місячника здійснюються за рахунок місцевих 
органів виконавчої влади та передбачають бюджетне, спонсорське і благодійницьке 
фінансування. 

 Витрати на проведення інформаційно-пропагандистської підтримки 
Місячника (виготовлення плакатів, банерів, нагородної та сувенірної продукції) 
здійснюються Всеукраїнським центром фізичного здоров’я населення “Спорт для 
всіх”. 



 

 
 

 
Додаток №1 до наказу управління 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації 
від  __ березня  2017 року   
№ 

 
РОБОЧА ГРУПА 

з проведення в області Всеукраїнського місячника 
“Спорт для всіх – спільна турбота” 

 
МАЦИКУР 
Віктор Степанович 
 

- начальник управління фізичної 
культури та спорту обласної державної 
адміністрації 

ГУНТІК 
Георгій Микитович 

- голова обласної організації 
фізкультурно-спортивного товариства 
“Колос” 

БІРЮКОВ 
Олександр Володимирович 

-  начальник обласного відділення 
фізичного виховання та спорту МОН 
України  

ВАНДЖУРА 
Володимир Ярославович 

-  директор обласного центру    
фізичного здоров’я населення “Спорт 
для всіх” 

НЕБЕСНИЙ  
Володимир Зіновійович 

- заступник голови обласної організації  
фізкультурно-спортивного товариства 
“Динамо” 

РУДНИЦЬКИЙ 
Павло Ярославович 

- начальник відділу фізкультурно-
масової роботи обласного центру    
фізичного здоров’я населення “Спорт 
для всіх” 

ТРІЛЬ 
Віталій Степанович 

- заступник начальника управління – 
начальник відділу навчально-спортивної 
роботи 

 
 



 

 
 

 
 

Графік 
перевірки відремонтованих, облаштованих майданчиків Всеукраїнського 
місячника  „Спорт для всіх – спільна турбота”  в Тернопільській області 

 
Підгаєцький, Бережанський, Зборівський, Козівський  
райони 05.05.2017 року 

Тернопільський, Бучацький, Монастириський райони 10.05.2017 року 
Теребовлянський, Чортківський, Заліщицький райони, 
м. Тернопіль 11.05. 2017 року 

Збаразький, Лановецький, Підволочиський райони 12.05. 2017 року 

Кременецький, Шумський райони 15.05. 2017 року 

Гусятинський, Борщівський райони 16.05. 2017 року 
 


	- заступник начальника управління – начальник відділу навчально-спортивної роботи

