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Київ - 2016 
1. Цілі та завдання Місячника 

 
Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського місячника 

“Спорт для всіх – спільна турбота” (далі – Місячник). 
Головною метою Місячника є покращення умов для регулярних масових 

занять фізичною культурою різних верств населення за місцем проживання та в 
місцях масового відпочинку. 

Основні цілі і завдання Місячника: 
 упорядкування та облаштування спортивних майданчиків 

напередодні весняно-літнього сезону шляхом залучення до участі громадськості; 
 проведення інформаційно-пропагандистської кампанії з метою 

привернення уваги громадськості, державних та недержавних установ і 
організацій, засобів масової інформації до питань створення належних умов для 
щоденних занять населення фізичною культурою; 

 стимулювання співпраці органів місцевого самоврядування, суб’єктів 
підприємництва та громадських організацій, мешканців жилих мікрорайонів, 
особливо молоді, щодо будівництва, ремонту, облаштування та утримання місць 
для самостійних і групових занять різними видами рухової активності людей на 
дозвіллі; 

 запровадження сучасних стандартів активного дозвілля та створення 
здорової конкуренції серед місцевих громад щодо забезпечення належних умов 
для занять масовою фізичною культурою. 

 
2. Строки і місце проведення Місячника 

 
Місячник проводиться з 01 по 30 квітня 2016 року в населених пунктах  всієї 

України. 
 

3. Організація та керівництво проведення Місячника 
 

Координацію заходів з підготовки та проведення Місячника здійснює 
Робоча група з підготовки та проведення Місячника (далі – Робоча група), 
персональний склад якої затверджується наказом Всеукраїнського центру 
фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (далі – Центр). 

Для координації роботи у регіонах створюються регіональні організаційні  
комітети в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.  

 Безпосередньо організацію проведення Місячника на місцях здійснюють 
Республіканський АР Крим, обласні, міські, районні, Київський та 
Севастопольський міські, районні в містах центри фізичного здоров’я населення 
“Спорт для всіх”. 
 

4. Учасники проведення Місячника 
 

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

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

 
6. 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. 
 

7. Безпека та підготовка місць проведення Місячника 
 

Підготовка місць проведення Місячника здійснюється відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про 
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів”. 

Відповідальність за безпеку учасників Місячника покладається 
безпосередньо на організаторів Місячника на місцях. 
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8. Умови визначення першості 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 з АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя і за результатами 
моніторингу Робочої групи.  

Звіти подаються до Центру за адресою:  01033, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 83-а; тел.: (044) 289 70 83, тел./факс: (044) 2898711, 2899898, 
електронна адреса: mtr_sfa@ukr.net до 01 червня 2016 року. Звіти оформлюються 
згідно з додатками 1-4, підписуються головою відповідного організаційного 
комітету та містять копії звітів місцевих центрів. 
 У звітах вказується інформація про хід проведення Місячника на території  
відповідної адміністративно-територіальної одиниці за вищевказаними 
показниками. 

Нагородження учасників Місячника проводиться в урочистій обстановці в 
день проведення заходів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. 
         Визначаються  переможець і призери  Місячника з числа регіонів. 
         Переможець, призери та 50 найактивніших волонтерів у кожному із 
27 регіонів нагороджуються дипломами від Всеукраїнського центру фізичного 
здоров’я населення “Спорт для всіх”. 
 

9. 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”. 


