
 
 
 
 
 

 
 



1. Цілі і завдання 
Залучення дітей та молоді до систематичних занять фізичною культурою 

та спортом. 
Організація активного відпочинку, популяризація олімпійських цінностей і 

досягнень українських атлетів у сучасному спорті та Олімпійських іграх. 
Виховання дітей та молоді у напрямку гармонізації розвитку фізичних і 

морально-вольових якостей засобами фізичної культури і спорту. 
Пропаганда здорового способу життя серед широких верств населення. 
Піднесення олімпійських цінностей та ідеалів спорту як одного із засобів 

гармонійного розвитку людини з метою створення толерантного суспільства, 
поширення ідей гуманізму і виховання патріотизму.  

2. Строки і місце проведення 
Всеукраїнські масові спортивні заходи «Олімпійське літо» проводяться з 

25 травня по 31 серпня 2014 року на стадіонах, спортивних майданчиках, у 
літніх оздоровчих таборах, парках і місцях масового відпочинку та проживання 
населення. 

3. Керівництво та організація 
Загальне керівництво та координація проведення заходів покладається на 

управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, обласний 
центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (далі – Центр) та обласне 
відділення Національного олімпійського комітету України (далі – НОК).  

Організацію та проведення заходів на місцях здійснюють структурні 
підрозділи з питань фізичної культури та спорту районних державних 
адміністрацій, центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 
відділення НОКу та інші установи та організації всіх форм власності. 

4.Учасники 
У спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходах можуть брати 

участь діти та молодь, а також усі бажаючі, що мають відповідні навички та 
медичну довідку, видану за місцем проживання. 

5. Шляхи реалізації 
Заходи здійснюються через організаційно-методичне забезпечення, 

інформаційний супровід та висвітлення у засобах масової інформації, а також 
безпосереднє проведення фізкультурно-оздоровчих заходів. 

6. Програма проведення  
Центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з 

місцевими органами виконавчої влади, місцевими осередками НОК, 
федераціями з видів спорту, фізкультурно-спортивними товариствами: 

- створюються оргкомітети; 
- розробляються та затверджуються у встановленому порядку Положення 

про проведення заходів і програми про їх проведення; 
- проводяться: 

• семінари для фахівців фізкультурно-оздоровчих таборів; 
• показові виступи та майстер-класи за участю відомих спортсменів; 
• спортивні фестивалі; 
• «Олімпійський день», що включає в себе всеукраїнську церемонію 
«Свято олімпійського прапора» та заходи, присвячені проведенню ІІ 
літніх Юнацьких Олімпійських ігор, які відбудуться у м. Нанкін, 
Китай; 



• змагання з олімпійських видів спорту, конкурси та вікторини за 
участю дітей і молоді тощо. 

7. Безпека та підготовка місць проведення заходів 
Підготовка спортивних споруд для проведення заходів здійснюється 

відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших 
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-
видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 1998 року № 2025, підготовка та підтримка належного технічного 
стану спортивних споруд покладається на їх власників. 

Невиконання вимог, передбачених цим Положенням, що стали причиною 
виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне за собою 
відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

8. Умови визначення та нагородження переможців 
Звіти про проведення заходів (згідно з формою № 4.1 річної звітності) 

надаються до Центру до 05 вересня 2014 року на електронну адресу:                  
tr_sport@ukr.net, факсом (0352) 52-03-53та у письмовому вигляді на адресу: 
46010 м. Тнернопіль, вул.Текстильна, 18. 

Матеріали за підсумками проведення заходів в електронному вигляді 
розміщуються на офіційних сайтах Мінмолодьспорту, Центру, НОКу та у 
засобах масової інформації. 

9. Фінансування 
Витрати, пов’язані з організацією та проведенням заходів, несуть 

структурні підрозділи з питань фізичної культури та спорту районних 
державних адміністрацій, центри фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх», обласне відділення НОКу та органи місцевого самоврядування. 

Витрати, пов’язані з : 
- проведенням інформаційно-просвітницької кампанії, несе Центр; 
- нагородження покладаються на Центр та НОК. 
 

10. Заключні положення 
 

Організатори мають право вносити зміни та доповнення до цього 
Положення не пізніше одного місяця до проведення Заходу. 

Організатор заходу зобов’язаний забезпечити розміщення символіки НОКу 
та центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (банери, плакати 
тощо) в місцях проведення заходу. 

 
 

 


