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Інформація
про стан виконання комплексної Програми реалізації молодіжної політики та розвитку
фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки за 2018 рік.
Відповідно до рішення сесії управлінню молоді та спорту виділяються кошти на:
- фінансування ДЮСШ фізкультурно-спортивного товариства «Україна» 3804,1 тис.грн.;
- фінансування спортивних заходів управління 11487,7 тис. грн. (в т. ч. на фінансування
підготовки та участі міських спортсменів та команд з ігрових видів спорту в чемпіонатах
України та інших всеукраїнських змагань –8847,6тис. грн.).
За 2018 рік управлінням молоді та спорту проведено 132 міських спортивно-масових
заходів, 203 навчально-тренувальних зборів, профінансовано участь міських спортсменів у 43
обласних та 108 всеукраїнських змаганнях.
Щомісяця виплачувалась стипендія міського голови п'ятнадцяти кращим спортсменам
міста Хмельницького, загальна сума виплат склала 241,5 тис. грн. Крім того виплачувалась
премія міського голови п'ятнадцяти кращим тренерам міста Хмельницького, загальна сума
виплат склала 244,1 тис. грн
Завершено “Будівництво двох міні-футбольних майданчиків Хмельницької дитячоюнацької спортивної школи №1 по вул.Спортивній,17 в м. Хмельницькому”, на що з міського
бюджету будо витрачено 1119,9 тис. грн. (у 2017 році- 3722,4 тис. грн.)
Проводились роботи
по завершенню будівництва нежитлового приміщення з
влаштування зовнішніх мереж та футбольного і тренажерного майданчиків на водноспортивній станції по вул. Нижній Береговій, 2/1 в м.Хмельницькому, на що з міського
бюджету будо витрачено 999,2 тис. грн.
Управлінням капітального будівництва виготовлено проектно-кошторисну документацію
на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1 А, на будівництво Льодового палацу
спорту по вул. Прибузька 7/1, на будівництво спеціалізованого залу боксу, на будівництво
(облаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу ДЮСШ №1 на вул.
Зарічанській, 11/5.
Обсяги фінансування по галузі «Сім'ї, жінки, молодь та діти» за 2018 рік склали 11128,0
тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку – 3346,7 тис. грн. Протягом звітного періоду проведено 46
загальноміських заходів щодо підтримки дітей та молоді, на які фактично використано 788,9
тис. грн.
Відповідно до рішення сесії управлінню молоді та спорту виділялись кошти з міського
бюджету
-на утримання підпорядкованих управлінню молоді та спорту комунальних установ
(6981,4 тис. грн.): (Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання: 2949,1 тис.
грн., Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 2634,6 тис. грн., спортивнокультурному Центру «Плоскирів»: 1397,7 тис. грн.);
- на оздоровлення дітей в ПНЗ ДЮОК «Чайка»: 192,0 тис. грн. (оздоровлено 40 дітей);
- на організацію таборів з денним перебуванням на базах ДЮСШ №№1-3 (організований
відпочинок 170 дітей): 96,0 тис. грн.

на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитів на житло (6%): 10,92 тис.
грн. (Надано 182,0 тис. грн з міського бюджету на отримання частини пільгового
довготермінового кредиту на отримання житла одинокому молодому громадянину
Яструбу Івану Миколайовичу).
Прийнято рішення 22 сесії міської ради «Про створення комунальної установи
“Молодіжний центр” та затвердження Положення» від 04.07.2018 №15. Проведені ремонтні
роботи на загальну суму 120,0 тис. грн. Роботи продовжуються, які планується завершити у ІІ
кварталі 2019 року.
Завершено будівництво міні-футбольного поля та 2 баскетбольних майданчики з
тенісними кортами на території стадіону «Локомотив» СКЦ «Плоскирів» на вул. Курчатова, 90,
на що з міського бюджету витрачено 2376,4 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт в приміщенні підліткового клубу «Романтик» по
вул.Козацькій, 56/1 в м. Хмельницькому (284,8 тис. грн) та капітальний ремонт туалету та
коридору Хмельницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді по вул.
Кам`янецькій, 38 в м. Хмельницькому 146,6 тис. грн.
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