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   Звіт про виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту у 

Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки у 2022 році: 
Розвиток і популяризація здорового способу життя серед 

населення Вінницької міської територіальної громади,  реалізація 
дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури  і спорту 

 
№ 

з/п 

Найменування заходу Найменування 
показника 

Значення показника 

1. Залучення мешканців Вінницької міської  
територіальної громади до участі у 
загальноміських фізкультурно-спортивних та 
оздоровчих заходах, в тому числі навчально-
тренувальних зборах та змаганнях; організація, 
проведення заходів та акцій з популяризації 
здорового способу життя 

Кількість 
заходів та 
учасників 
(чоловіків,жіно
к) 

508 

заходів,  

4800 осіб 

(3120 чол.,  

1680 жінок) 

 

2. Реалізація проєктів та акцій з популяризації здорового способу життя, в тому числі: 

2.1. Акція «Обери свій спорт» Кількість 
учасників  
(хлопців та 
дівчат) 

 
1120 осіб 
(702 хлопців,418 
дівчат) 

2.2. Проєкт «Ти вартий кращого!» Кількість 
учасників 
(хлопців та 
дівчат) 

  Проведено акцію 
для дітей ВПО 102 
особи 
(57 хлопців, 45 
дівчат) 
Та 12 виїздів в 
рамках проєкту «Ти 
вартий кращого!» -  
спортивного заходу 
з популяризації 
фізичної культури і 
спорту  «Поверни 
дітей до спорту» у 
дитячому таборі 
Національної поліції 
України 
ім.Ю.Рябчинської 
«Вінниця – 
Маріуполь 2022» 
для дітей-
переселенців, 12 
виїзді із залученням 
по 70 дітей щоразу, 
загалом охоплено 
840 осіб. 
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2.3. Фестиваль спорту Кількість 
заходів та 
учасників 
(чоловіків, 
жінок) 

Не проводилось у 
зв’язку із воєнним 
станом 

3. Здійснення заходів з розвитку велосипедного руху 

3.1. Організація в літніх оздоровчих пришкільних 
таборах заходів з популяризації велосипедного 
руху, вивчення правил та безпеки дорожнього 
руху, набуття школярами практичних навичок 
їзди на велосипеді, популяризація велосипеда як 
найбільш екологічного виду транспорту 

Кількість 
заходів та 
учасників  

(хлопців та 
дівчат) 

 

Не проводилось у 
зв’язку із воєнним 
станом 

3.2. Популяризація велосипедного руху під час акцій 
“Обери свій спорт!”, “Олімпійський урок”, 
“Олімпійський тиждень” тощо  

Кількість  
учасників 
(хлопців та 
дівчат) 

 

Не проводилось у 
зв’язку із воєнним 
станом 

4.  Організація фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання населення 

4.1 Проведення фізкультурно-спортивних заходів 
спільно з підлітковими клубами за місцем 
проживання  

Кількість 
заходів  

22 заходи: 
 культурно-
масовий захід 
«Активна молодь» 
до Всесвітнього дня 
боротьби з 
тютюном; 

 культурно-
масовий захід 
«Молодь громади за 
здоровий спосіб 
життя!»;  
культурно-масовий 

захід «Будь 
активним заради 
миру!»;  

культурно-масовий 
захід «Веселі 
старти» спільно з 
дітьми та молоддю 
з числа внутрішньо 
переміщених осіб; 

інформаційно-
просвітницьку 
лекцію «Здай кров 
– врятуй життя»; 

 гру у боулінг для 
внутрішньо 
переміщених осіб; 
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 товариську гру з 
боулінгу серед 
молоді – ТЦ 
Мегамолл; 

 турнір з боулінгу 
між Учнівською та 
Молодіжної 
Радами – ТЦ 
Мегамолл; 

 гру з боулінгу до 
Міжнародного дня 
студента – ТЦ 
Мегамолл; 

 квест-розваги для 
дітей Міського 
освітньо-
аналітичного 
центру допомоги 
ветеранам 
АТО/ООС; 

 психологічни
й практикум та 
рухливі ігри для 
дітей внутрішньо 
переміщених осіб – 
на базі гуртожитків 
Вищого 
художнього 
професійно-
технічного 
училища №5 м. 
Вінниці і ДНЗ 
центр професійно-
технічної освіти 
№1 м. Вінниці; 

активне дозвілля для 
мешканців 
Комунальної 
установи 
«Обласний 
пансіонат для осіб з 
інвалідністю та 
осіб похилого 
віку»; 

участь молоді в 
онлайн-курсі 
«Соціальна робота 
з людьми, які 
мають хронічні 
захворювання»; 

інтерактивний 
тренінг до 
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Всесвітнього дня 
без тютюну – на 
базі МЦ 
«КВАДРАТ»; 

участь вихованців 
комунального 
закладу «Центр 
підліткових клубів 
за місцем 
проживання» у 
турнірі з футболу 
«Utmost Cup 2022» 
–                               м. 
Вінниця; 

товариський матч 
ФК «VinSmart» –  
СК «Нива» та ФК 
«VinSmart» – 
«Прим’єр-Нива»; 

товариська гра з 
футболу серед 
дітей 2015-2016 
р.н. –  м. Немирів; 

кубок Вінницької 
області серед 
юнаків 2011 р.н. – 
м. Літин; 

контрольну гру 
«Прим’єр-Нива» - 
«VinSmart» –  м. 
Вінниця; 

кубок з футболу 
Вінницької області 
вища ліга серед 
дітей                           
2015-2016 р.н. –  м. 
Немирів; 

зимовий 
футбольний 
чемпіонат міста 
серед дітей 2010-
2011 р.н. –  
м. Вінниця; 

зайняття з йоги та 
медитації – на базі 
креативного 
простору «Level 
80». 

4.2. Залучення підліткових клубів за місцем 
проживання до участі в акціях з популяризації 
здорового способу життя  

Кількість 
заходів  

2 заходи 
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4.3. Проведення "майстер-класів" для 
короткочасного навчання дітей основним 
елементам певних видів спорту, рухової активності 
в   клубах за місцем проживання населення 

Кількість 
заходів  

Не проводилось у 
зв’язку із воєнним 

станом 

5. Проведення спортивних товариських зустрічей з 
видів спорту в рамках міжнародної діяльності 

Кількість 
заходів та 
учасників 

Не проводилось у 
зв’язку із воєнним 
станом 

6. Проведення "майстер-класів" провідними  
спортсменами і тренерами для короткочасного 
навчання дітей основним елементам певних видів 
спорту в  дошкільних закладах та закладах 
загальної середньої освіти, дитячих будинках та 
притулках, таборах відпочинку, спортивних 
клубах, молодіжних організаціях 

Кількість 
заходів та 
учасників   
(хлопців та 
дівчат) 

 

12 виїздів в рамках 
проєкту «Ти вартий 
кращого!» -  
спортивного заходу 
з популяризації 
фізичної культури і 
спорту  «Поверни 
дітей до спорту» у 
дитячому таборі 
Національної поліції 
України 
ім.Ю.Рябчинської 
«Вінниця – 
Маріуполь 2022» 
для дітей-
переселенців, 12 
виїзді із залученням 
по 70 дітей щоразу, 
загалом охоплено 
840 осіб. 
 

7. Проведення спортивних заходів серед учнів закладів 
загальної середньої освіти, студентів вищих учбових 
закладів 1-4 рівнів акредитації 

Кількість 
проведених 
заходів 

 

У 2022 році в 
закладах загальної 
середньої освіти 
Вінницької міської 
ТГ було 
організовано та 
проведено 312 
фізкультурно-
оздоровчих  та 
спортивних заходів ( 
в тому числі он 
лайн), в яких взяли 
участь   30 757 учнів 
( шкільний етап 
змагань 
всеукраїнського 
спортивно-масового 
заходу "Cool games", 
змагання з 
баскетболу 3х3 
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(юнаки та дівчата), 
турнір з футзалу 
серед учнів 5-х 
класів (хлопці), 
фестиваль ранкової 
зарядки "Рух заради 
здоров'я", конкурс 
проєктів #Будь 
вТренді#Будь 
Здоровим, заходи 
«Веселі перерви», 
«Козацькі забави», 
«Олімпійські 
старти», майстер-
класи, онлайн 
марафон "Дбаємо 
про фізичне здоров'я 
та психологічний 
імунітет", заходи в 
рамках 
"Олімпійського 
тижня" з нагоди Дня 
фізичної культури і 
спорту).     

740 учнів закладів 
взяли участь у  
заходах, 
організованих та 
проведених  на 
території 
територіальної 
громади 
(благодійний турнір 
з футболу на 
підтримку ЗСУ, 
чемпіонат області по 
техніці пішохідного 
туризму; чемпіонат 
області з 
спортивного 
орієнтування; 
чемпіонат області з 
легкої атлетики; 
змагання з кульової 
стрільби “Кубок 
звитяги”) 
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4045 учнів 
долучались до  
всеукраїнських 
заходів ( в тому числі 
онлайн): 
Всеукраїнський 
позакласний захід  з 
фізичної культури 
“Інклюзивний урок 
толерантності”, 
Parimatch Foundation 
Ukraine 
#щедрийвівторок, IV 
Всеукраїнський 
фізкультурно-
оздоровчий захід 
"Cool games" 2022; 
Всеукраїнський 
проєкт "Будь 
активним заради 
миру", 
#BeActive4Peace від 
Україно-
швейцарського 
проєкту "Діємо для 
здоров'я". 

 

          З метою 
виховання в 
учнівської молоді 
патріотизму, любові 
до України, 
формування 
здорового способу 
життя та зміцнення 
духовного і 
фізичного здоров’я 
було проведено 
міський етап 
Всеукраїнського 
військово-
патріотичного 
заходу СОКІЛ-
ДЖУРА (етапи 
ВІДУН, ВАТРА). 
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8. Залучення працюючих осіб підприємств, установ 
та організацій різних організаційно-правових 
форм власності до занять фізичною культурою і 
спортом 

Кількість 
проведених 
фізкультурно-
спортивних 
заходів 

 

Не проводилось у 
зв’язку із воєнним 
станом 

9. Підтримка діяльності спортивних громадських 
об’єднань та громадських ініціатив щодо 
розвитку певних напрямків фізичної культури і 
спорту 

Кількість 
проведених 
спільних 
фізкультурно-
спортивних за-
ходів та ре-
алізованих 
проєктів 

8 заходів 

10. Сприяння у діяльності спортивних клубів різних 
форм власності шляхом надання консультацій 

Кількість 
проведених 
спільних 
фізкультурно-
спортивних 
заходів та 
реалізованих 
проектів 

15 консультацій 

 
Забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту та 

резервного спорту 
Мета: збільшення кількості дітей та молоді, залучених до занять у 
спортивних секціях; підвищення спортивних результатів. 

№ 

з/п 
Найменування заходу Найменув

ання 
показника 

 
Значення показника 

1. Забезпечення діяльності закладів фізичної культури і 
спорту, які забезпечують розвиток дитячо-юнацького 
та резервного спорту – дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл,  збереження їх оптимальної мережі  та 
стабільне  фінансування 

Кількість 
закладів 
та 
установ 

7 

2. Забезпечення модернізації  та зміцнення 
матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, облаштування необхідним 
обладнанням та інвентарем 

Придбанн
я 
обладнан
ня і 
предметів 
довгостро
кового 
користува
ння 

забезпечено 

3. Забезпечення підготовки та участі спортсменів 
Вінницької міської  територіальної громади та 
спортсменів, які представляють Вінницьку міську 

Кількість 
заходів 

51  
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територіальну громаду різних вікових груп у 
спортивних заходах міського та обласного рівнів з 
олімпійських видів спорту 

4. Забезпечення підготовки та участі спортсменів 
Вінницької міської  територіальної громади та 
спортсменів, які представляють Вінницьку міську 
територіальну громаду різних вікових груп у 
спортивних заходах міського та обласного рівнів з 
неолімпійських видів спорту 

Кількість 
заходів 

27 

5. Проведення заходів з оздоровлення вихованців 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл під час літніх та 
зимових канікул 

Кількість 
оздоровле
-них дітей 
(хлопців 
та дівчат) 

Не проводилось у 
зв’язку із воєнним 

станом 

6. Проведення рейтингу стану фізкультурно-спортивної 
роботи в  закладах загальної середньої освіти 
Вінницької міської  територіальної громади  

Кількість 
зайнятих     
1-3 місць 
на 
чемпіонат
ах міста з 
видів 
спорту 

Не проводилось у 
зв’язку із воєнним 
станом 

7. Забезпечення проведення планових медичних 
профілактичних оглядів працівників дитячо-
юнацьких спортивних шкіл комунальної власності 
Вінницької міської  територіальної громади 

Кількість 
закладів 

7 

8. Проведення онлайн-тренувань з вихованцями 
МДЮСШ під час карантину (у випадку його 
встановлення) для забезпечення безперервності 
навчально-тренувального процесу 

Кількість 
закладів 

7 

 
Військово-патріотичне виховання 

 
№ 

з/п 
Найменування заходу Найменув

ання 
показника 

Значення показника 

1. Створення умов для підвищення фізичної 
підготовленості молоді для проходження служби у 
Збройних Силах України. 

- Не проводилось у 
зв’язку із воєнним 

станом 

2. Проведення спортивних змагань з допризовної 
підготовки серед учнів закладів загальної середньої 
освіти Вінницької міської  територіальної громади. 

Кількість 
заходів 

Не проводилось у 
зв’язку із воєнним 
станом 

3 Проведення спартакіади Вінницького гарнізону серед 
вiйськовослужбовцiв, працівників Збройних Сил України 
та членів їх сімей 

Кількість 
заходів 

1 захід ( спартакіада з 
гирьового спорту, 

інші види спорту не 
проведено  у зв’язку 
із воєнним станом 
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4 Сприяння створенню належних умов для реабілітації 
учасників операції об'єднаних сил, антитерористичної 
операції та членів їх сімей, а також членів сімей осіб, які 
загинули (пропали безвісти), померли внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
пов'язаних з участю у таких заходах  шляхом надання їм 
на безоплатній основі спортивних споруд дитячо-
юнацьких спортивних шкіл комунальної власності міста 
та комунального підприємства «Центральний міський 
стадіон» у вільний від навчально-тренувальної роботи 
час згідно з рішенням виконавчого комітету від 
24.12.2015 р. №2916 «Про надання дозволу на 
відвідування спортивних залів та бігових доріжок 
міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 
комунального підприємства «Центральний міський 
стадіон» 

- за 
зверненнями 
названих осіб 
проводиться надання 
їм на безоплатній 
основі спортивних 
споруд дитячо-
юнацьких 
спортивних шкіл 
комунальної 
власності міста та 
комунального 
підприємства 
«Центральний 
міський стадіон» у 
вільний від 
навчально-
тренувальної роботи 
час, на даний час 
займається 78 осіб 
безпосередньо на 
спортспорудах 
міських ДЮСШ ( з 
них 71 особа – діти 
учасників АТО та 7 
учасників АТО).  

 

 
Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень 

№ 

з/п 
Найменування заходу Наймену

вання 
показни

ка 

 
Значення показника 

1. Забезпечення підготовки та участі спортсменів 
Вінницької міської територіальної громади та 
спортсменів, які представляють Вінницьку міську 
територіальну громаду різних вікових груп у спортивних 
заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів з 
олімпійських видів спорту 

Кількіс
ть 
заходів 

82 

2. Забезпечення підготовки та участі спортсменів 
Вінницької міської  територіальної громади та 
спортсменів, які представляють Вінницьку міську 
територіальну громаду різних вікових груп у спортивних 
заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів з 
неолімпійських видів спорту 

Кількіст
ь заходів 

46 

3. Перегляд та затвердження пріоритетних видів спорту для 
Вінницької міської  територіальної громади  

Щорічни
й 
перегляд 
та 
затвердж
ення, 

Затверджено 
пріоритетні види 
спорту в м. Вінниці на 
2022 рік: 

Олімпійські види 

Баскетбол 

Бокс 
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перелік 
видів 
спорту 

Боротьба греко-римська 

Велосипедний спорт 

Веслувальний слалом 

Веслування на байдарках і каное 

Волейбол 

Легка атлетика 

Стрільба кульова 

Футбол 

Хокей на траві 

 
Неолімпійські види 

Автомобільний спорт 

Боротьба самбо 

Боротьба сумо 

Радіоспорт 

Спортивна акробатика 

Авіамодельний спорт 

Пауерліфтинг 

Футзал 

Шахи 

Шашки 

Таеквон-до ІТФ 

4. Здійснення заходів заохочення кращих спортсменів 
Вінницької міської  територіальної громади і 
спортсменів, які представляють Вінницьку міську  
територіальну громаду та надання необхідної допомоги 
у вирішенні житлових та інших побутових питань  

Кількіст
ь 
відзначе
них осіб, 
перелік 
заходів 

Відзначено преміями 
міської ради 20  
кращих спортсменів та 
їх тренерів, за 
підсумками 
спортивного року 
Відзначено 372 особи 
цінними призами -  
кращих спортсменів -
переможців і призерів 
Всеукраїнських та 
міжнародних змагань 
та їх тренерів. 

Забезпечення розвитку спорту осіб з інвалідністю  
 

№ 

з/п 
Найменування заходу Найменування 

показника 
Значення 
показника 

1. Залучення населення з інвалідністю до занять з фізичної 
культури і спорту, в т.ч. під час проведення заходів та 
акцій з популяризації фізичної культури і спорту 

Кількість  
заходів, 
кількість 
учасників 

Не 
проводилось у 

зв’язку із 
воєнним 
станом 

2. Реалізація проектів «Спорт розвиває людину – ми віримо 
в спорт!», «Здоровий духом»  - проведення спартакіад  
серед спортсменів з інвалідністю. 

Кількість  
заходів та 
учасників 

Не 
проводилось у 

зв’язку із 
воєнним 
станом 

3. Сприяння у підготовці та участі спортсменів Вінницької 
міської  територіальної громади та спортсменів, які 
представляють Вінницьку міську  територіальну 
громаду, у спортивних заходах міського, обласного, 

Кількість 
заходів 

Проведено 9 
заходів з 
підготовки та 
забезпечення 
участі у 
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всеукраїнського та міжнародного рівнів з  видів спорту 
для осіб з  інвалідністю. 

Всеукраїнських  
змаганнях 
 

4. Здійснення заходів заохочення,  відзначення спортсменів 
з інвалідністю Вінницької міської територіальної 
громади та спортсменів з інвалідністю, які 
представляють Вінницьку міську  територіальну 
громаду. 

Кількість 
відзначених 
осіб 

33 особи  

5. Здійснення заходів щодо адаптації спортивної 
інфраструктури до потреб осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення. 

- Забезпечено  
доступність осіб з 
інвалідністю та 
інших мало-
мобільних груп 
населення до 
об’єктів 
фізкультурно-
спортивного 
призначення 
комунальної 
власності міста 
Потреби дітей та 
молоді з 
інвалідністю 
враховуються при 
будівництві  дитячих 
та спортивних 
майданчиків.  
В поточному році 
виконано 
капітальний ремонт 
об’єкту благоустрою 
- дитячо-
спортивного 
майданчика біля КЗ 
«ДНЗ №4 ВМР» по 
вул. Стельмаха,37 з 
влаштуванням 
елементу 
обладнання для дітей 
з інвалідністю. 

Забезпечення розвитку спорту ветеранів 
 

№ 

з/п 
Найменування заходу Найменування 

показника 
Значення 
показника 

1.  Сприяння у підготовці та участі спортсменів Вінницької 
міської територіальної громади та спортсменів, які 
представляють Вінницьку міську  територіальну 
громаду, у спортивних заходах міського, обласного, 
всеукраїнського та міжнародного рівнів з  видів спорту 
для ветеранів спорту 

Кількість заходів 2 

 
 Інформаційне забезпечення сфери фізичної культури і спорту 

 
№ 
з/п 

Найменування заходу Найменування 
показника 

 

1. Забезпечення висвітлення визначних 
спортивних подій  

Перелік заходів У тому числі у співпраці 
з департаментом у 



16 

справах ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю міської 
ради  проводиться  
висвітлення визначних 
спортивних подій на 
офіційному сайті 
Вінницької міської ради 
та в ефірі комунальних 
ЗМІ: МКП – ІТА «ВІТА» 
та КП «Радіокомпанія 
«Місто над Бугом». 
керівниками інформація 
щодо спортивних 
заходів, які відбуваються 
у Вінницькій міській 
територіальній громаді 

З метою 
забезпечення високого 
рівня мотивації щодо 
ведення здорового 
способу життя і 
подовження його 
тривалості та 
необхідності залучення 
більшої кількості 
населення до занять 
фізичною культурою і 
спортом працівники 
департаменту готують та 
розміщують на сайті 
ВМР та на офіційних 
сторінках соціальних 
мереж Вінницької 
міської ради Фейсбук та 
Телеграм анонси та 
пресрелізи про 
загальноміські 
фізкультурно-спортивні 
та оздоровчі заходи, в 
тому числі навчально-
тренувальні збори та 
змагання; організацію та 
проведення заходів та 
акцій з популяризації 
здорового способу життя. 

Також в сюжетах 
теле- та радіо новин 
комунальних 
підприємств МКП -ІТА 
«ВІТА»та КП 
Радіокомпанія «Місто 
над Бугом» регулярно 
висвітлюється 
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інформація щодо 
спортивних заходів, які 
відбуваються у 
Вінницькій міській 
територіальній громаді. 

Була виготовлена 
та розміщена соціальна 
реклама на спортивну 
тематику на зупинках 
громадського транспорту 
у 2022 році у період 
лютого-квітня. 

 
 
 
 
 

2. Популяризація фізичної культури та спорту 
шляхом співпраці із засобами масової 
інформації 

Перелік заходів Забезпечено висвітлення 
визначних спортивних 
подій у ЗМІ,  телебаченні 
та радіо ( на офіційному 
сайті Вінницької міської 
ради та в ефірі 
комунальних ЗМІ: МКП 
– ІТА «ВІТА» та КП 
«Радіокомпанія «Місто 
над Бугом». 
керівниками інформація 
щодо спортивних 
заходів, які відбуваються 
у Вінницькій міській 
територіальній громаді) 

3. Виготовлення та розміщення соціальної 
реклами  в рамках програми використання 
соціальної реклами для інформування 
громадськості та профілактики негативних 
явищ у суспільстві    

Кількість 
виготовленої 
продукції 

На вулицях міста в 
рамках міської Програми 
використання соціальної 
реклами для 
інформування 
громадськості та 
профілактики негативних 
явищ у 
суспільстві  виготовляют
ься та розміщуються 
білборди: «Спортивна 
слава Вінниці». 

З метою 
залучення мешканців 
ВМТГ до занять спортом 
та популяризації 
здорового способу життя 
розміщуються на сайті 
ВМР та на офіційній 
сторінці Вінницької 
міської ради у мережі 
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Фейсбук анонси та 
підсумкові пресрелізи із 
загальноміських, 
фізкультурно-
спортивних та 
оздоровчих заходів.  
 Впродовж 2022 
року комунальні ЗМІ 
запрошували до студій та 
проводили записи та/або 
прямі ефіри з відомими 
тренерами, 
спортсменами, 
керівниками МДЮСШ 
Вінниці та області.
 Також в 
сюжетах теле- та радіо 
новин регулярно 
висвітлюється 
інформація щодо 
спортивних заходів, які 
відбуваються у 
Вінницькій міській 
територіальній громаді. 
 

4. Організація і проведення на постійній 
основі прес-конференцій, брифінгів, 
круглих столів 

Кількість 
заходів 

3 прес конференції 

5. Підтримка в актуальному стані інтернет-
порталу комітету по фізичній культурі і 
спорту на зовнішньому сайті міської ради  
та інтернет-сторінки «Вінниця спортивна» 
в соціальних мережах Фейсбук, Інстаграм 
тощо 

Актуальний 
стан порталу, 
інтернет-
сторінок 

https://www.facebook.com
/vinnytsiasport та 
Інстаграм 
https://instagram.com/vinn
_sport?igshid=frzgq28xktd
4 
https://www.vmr.gov.ua/B
ranches/Lists/Sports/Defau
lt.aspx 
На соціальних сторінках 
систематично 
висвітлюються заходи 
щодо пропаганди 
здорового способу життя 
та рухової активності у  
молоді (Фейсбук 
https://www.facebook.com
/VMP.VMR/ та Інстаграм 
https://www.instagram.co
m/viddil_molodizhnoyi_p
olityky/?igshid=7ru0q4nrn
60i&hl=am-et 

На соціальних 
сторінках Відділу 
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систематично 
висвітлюються заходи 
щодо пропаганди 
здорового способу життя 
та рухової активності 
молоді (Фейсбук 
https://www.facebook.com
/VMP.VMR/ та Інстаграм 
http://surl.li/eevti).  

6. За допомогою соціальної реклами та 
шляхом проведення  просвітницьких та 
інформаційних заходів за участі спортсменок 
сприяти ширшому залученню дівчат та 
жінок до занять спортом  

Кількість 
заходів 

   
4 заходи в складі 
загальноміських заходів з 
популяризації 

 
 
 
 


