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Інформація
про хід виконання комплексної Програми реалізації молодіжної політики та розвитку
фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки за 2019 рік:
На утримання закладів та здійснення заходів у 2019 році, що фінансуються
управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради передбачені видатки в сумі
59502,7 тис. грн., з них по:
- загальному фонду – 54103,0 тис. грн.
- спеціальному фонду – 5399,7 тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку 3274,0 тис. грн.
Видатки загального фонду в сумі 54103,0 тис. грн. розподілені наступним чином:
-на виконання соціальних програм та утримання закладів у галузі «Сім'ї, жінок,
молоді та дітей» – 14023,2 тис. грн.
-на виконання програм та утримання закладів галузі «Фізична культура і спорт» 40079,8 тис. грн.
Всього профінансовано у 2019 році по управлінню 29377,9 тис.грн., в т.ч. по:
- галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей на загальну суму – 6012,1,1 тис.грн.
- галузі «Фізична культура і спорт» на загальну суму – 9824,6 тис.грн.
- бюджету розвитку на суму 3242,9 тис. грн.
Відповідно до рішення сесії управлінню молоді та спорту виділяються кошти:
- на утримання ДЮСШ – 18721,9 тис. грн.;
- фінансування ДЮСШ фізкультурно-спортивного товариства «Україна» 4273,2 тис.
грн.;
- фінансування спортивних заходів управління 15480,5 тис. грн (в т. ч. на
фінансування участі міських спортсменів та команд з ігрових видів спорту в чемпіонатах
України та інших всеукраїнських змагань –11486,6 тис. грн).
Вперше збірна команда учнів 10-11 кл. шкіл міста Хмельницького у 2019 році здобула
перше загальнокомандне місце на обласних змаганнях з військового семиборства і
представляла Хмельницьку область на Всеукраїнських змаганнях.
За звітний період управлінням молоді та спорту проведено 137 міських спортивномасових заходів, 282 навчально-тренувальних зборів, профінансовано участь міських
спортсменів у 30 обласних та 88 всеукраїнських змаганнях.
До складу збірних команд України входить понад 50 спортсменів міста. Вдало
виступили Хмельницькі спортсмени:
- Денис Баблюк на чемпіонаті Європи з кульової стрільби (майстер спорту України
міжнародного класу) виграв дві золоті медалі серед юніорів (вік до 21 року);
-Ігор Кізима (майстер спорту України міжнародного класу) – виграв срібну та бронзову
нагороди серед дорослих;
- Крістіна Гілевич виборола золоту, срібну та бронзову нагороду чемпіонату Європи
серед юніорів, рекордсменка Європи;
- Маргарита Тарканій виборола золоту та срібну нагороду чемпіонату Європи,
рекордсменка Європи;

- Анастасія Лісінська на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді здобула бронзову
нагороду;
- Максим Драч виборов бронзу чемпіонату Європи з боксу серед молоді;
-Кострицька Ауріка стала золотою призеркою чемпіонату Європи серед юнаків та
дівчат; - - Тетяна Щавінська стала срібною призеркою чемпіонату Європи серед жінок у
ваговій категорії до 52 кг;
- Марина Бех-Романчук на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні здобула
бронзову нагороду;
- Чумак виборов на чемпіонаті Європи три золоті нагороди у ваговій категорії 102 кг, а
на чемпіонаті світу срібло.
Регбійна команда “Поділля” у 2019 році виборола друге місце чемпіонату України.
Чоловіча команда “Новатор» продовжує виступи в чемпіонаті України з волейболу в
суперлізі. Жіноча волейбольна команда “Новатор”у 2018 році стала переможницею
чемпіонату України з волейболу серед команд вищої ліги та у сезоні 2018-2019 року
виступала в суперлізі. Чоловіча волейбольна команда “Новатор 2-Прикордонник” виступали
у вищій лізі чемпіонату України з волейболу. Продовжує виступи футбольна команда
“Поділля” у чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги ПФЛ України та
футзальна команда “Сокіл” в екстра-лізі чемпіонату України з футзалу. Продовжує виступи
в чемпіонаті та Кубку України з баскетболу жіноча команда БК «Хмельницький» в вищій лізі
та розпочала виступи в першій лізі чоловіча команда БК «Хмельницький».
Управлінням молоді та спорту проводяться міські Спартакіади серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів та
студентів вищих навчальних закладів І-ІV р. Проводився пробіг вулицями міста
«KHMELNYTSKY СITY RUN 2019”, в якому прийняли участь мешканці міста, області та
гості з інших міст України, в рамках пробігу проведено забіг «Ветеранська десятка», в якому
взяли участь військовослужбовці, ветерани військової служби,
учасники АТО та
військовослужбовці, які отримали поранення під час бойових дій. Вперше в місті працює
проект «Fitness city», метою якого є популяризація здорового способу життя серед мешканців
міста. Проведено турнір з футболу «Родинний футболфест», участь взяли 50 сімей, на День
молоді відбулися «Богатирські ігри», проводилися етапи «Дитячої легкої атлетики» у
навчальних закладах різних мікрорайонів міста та фінал, де визначився переможець для
участі у Всеукраїнських змаганнях. впродовж літа у різних мікрорайонах відбувалися
«Дворові дитячі Олімпійські ігри». Вперше 8 вересня проведено велозаїзд та пробіг вгору
«Вершина Свободи», участь в якому взяли близько 200 чоловік.
Проводяться чемпіонати міста та міські турніри з видів спорту, які культивуються у
місті, найбільш масовішими з них є: футбол, футзал, кульова стрільба, художня гімнастика,
волейбол, гандбол, теніс, шахи та інші.
Щомісяця виплачувалась стипендія міського голови п'ятнадцяти кращим спортсменам
та премія п’ятнадцяти кращим тренерам міста Хмельницького, загальна сума виплат склала
547,7 тис. грн. та 318,9 тис. грн. відповідно.
Придбано столи тенісні антивандальні та шахові столи з лавками та встановлені в
різних мікрорайонах міста (199,00 тис. грн.).
Закуплено професійний тенісний інвентар для відділення тенісу настільного (тенісні
столи -8 шт.) на суму 199,8 тис. грн.
Розпочато будівництво нежитлового приміщення з влаштуванням зовнішніх мереж за
адресою: вул. Нижня Берегова, 2/1 в м. Хмельницькому, на що з міського бюджету у 2019
році виділено 179,02 тис. грн.
Департаментом освіти та науки в 2019 році зроблені капітальні ремонти спортивних
споруд, які розташовані на території спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 7 м. Хмельницького (1,5 млн.грн), гімназії № 2 м. Хмельницького 3,8 млн.грн.),
Хмельницької гімназії № 1 ім. В. Красицького (1,5 млн. грн), Хмельницької середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 ім. І. Огієнка (2,0 млн. грн), ЗОШ №19 (845,00
тис. грн). На території НВК №4 побудовано спортивний майданчик (1,5 млн. грн).

На капітальні ремонти та реконструкцію спортивних споруд закладів освіти міста було
використано 8,8 тис. грн.
Завершено капітальний ремонт нежитлового приміщення міської комунальної
власності «Молодіжний центр» по вул. Кам’янецькій, 63 на суму 1048,1 тис. грн. Придбано
меблів на суму 151,6 тис. грн.
Протягом звітного періоду проведено 45 загальноміських заходів щодо підтримки дітей
та молоді, на які фактично використано 1368,2 тис. грн.
Проведено фестивалі для учнівської молоді «Молодь обирає здоров’я», «Свіжий
вітер» в рамках Дня довкілля, «My Fest» до Дня молоді в Україні, фестиваль повсталого духу
«Лицарський хрест».
Надано фінансову підтримку 8-ми молодіжним громадським організаціям на суму 125,0
тис. грн. на реалізацію семи проектів за ініціативи громадських об’єднань. Мешканцями
міста підтримано два громадських проекти в рамках бюджету участі: створення нової
лаундж-зони перед СКЦ «Плоскирів» (придбано парклети для невеликого простору зустрічі і
відпочинку жителів мікрорайону Гречани на суму 99,7 тис. грн.). А також облаштовано
майданчик для гри в петанк (підходить і для гри в бочче) на стадіоні по вул. Курчатова, 90.
Вперше в місті проведено Всеукраїнський форум української молоді діаспори
«Хмельниччина-2019», який протягом 6 днів об’єднав 40 представників молодіжної
діаспори із 20 країн та представників молодіжних організацій із різних регіонів України
(США, Сербія, Хорватія, Молдова, Литва, Угорщина, Польща та ін).
Розширено мережу комунальних установ, підпорядкованих управлінню. З січня 2019
року функціонує спортивно-розважальний центр з плавальним басейном при СКЦ
«Плоскирів». За 2019 рік плавальний басейн відвідало 43540 осіб (в середньому – 3628 осіб
на місяць). З січня 2019 року басейн відвідало людей з інвалідністю 423 особи.
В березні відбулося урочисте відкриття КУ «Молодіжний центр» (вул. Кам’янецька,
63). Придбано комп’ютерної техніки на суму 81 573,00 грн, основних засобів (меблі) –
151 600,00 грн.
Протягом 2019 року комунальною установою «Молодіжний центр» організовано та
проведено ряд проектів та заходів, спрямованих на створення умов для різнобічного
розвитку потенціалу молоді, розвитку лідерських якостей, утвердження патріотизму,
моральності, екологічної свідомості; забезпечення змістовного та якісного дозвілля молоді;
створення умов для формування здорового способу життя.
За період роботи МЦ відвідали близько 7000 осіб.
Організовано та проведено 4 «Школи сучасного лідера», що забезпечило близько 300
випускників проекту.
За період роботи Центру проведено серію круглих столів „Молодіжний центр - простір
реалізації твоїх ідей”, на яких відбулось обговорення та спільне планування робити Центру із
навчальними закладами міста.
Проведено фестиваль освітніх інновацій „Відкривай Україну”. Охоплено близько 700
учасників (учні загальноосвітніх закладів міста).
Вперше проведено «Фестиваль Різдвяного тепла», який включив в себе ряд тематичних
акцій та заходів.
З метою підтримки та розвитку діяльності ГО на безоплатній основі постійно надається
приміщення Молодіжного центру для проведення різноформатних засідань та заходів.
Започаткова робота «Служби волонтерів «МЦ».
Протягом 2019 року на реалізацію заходів з молодіжної політики виділялись кошти з
міського бюджету:
- На утримання Центрів: 12256,5 тис. грн. (Центру по роботі з дітьми та підлітками за
місцем проживання: 3239,1 тис. грн., Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
3512,0 тис. грн., спортивно-культурний Центр «Плоскирів»:
4364,5 тис. грн., КУ
«Молодіжний центр»: 1140,9 тис. грн.)
- на оздоровлення дітей в ПНЗ ДЮОК «Чайка»: 198,00 тис. грн.(оздоровлено 36
дітей);

- на організацію таборів з денним перебуванням на базах ДЮСШ №№1-3
(організований відпочинок 170 дітей): 117,5 тис. грн.
- надано 350,0 тис. грн з міського бюджету на отримання частини пільгового
довготермінового кредиту на отримання житла двом багатодітним сім’ям.
Начальник управління
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