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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 2020 рік
В основному, виконуються заходи з реалізації програми.
На утримання закладів та здійснення заходів у 2020 році, що фінансуються
управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради передбачені видатки в сумі
67225,1 тис. грн., з них по:
- загальному фонду – 60068,4 тис. грн.
- спеціальному фонду – 7156,7 тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку 4861,6 тис. грн.
Видатки загального фонду в сумі 60068,4 тис. грн. розподілені наступним чином:
-на виконання соціальних програм та утримання закладів у галузі «Сім'ї, жінок,
молоді та дітей» – 14286,6 тис. грн.
-на виконання програм та утримання закладів галузі «Фізична культура і спорт» 45781,8 тис. грн.
Всього профінансовано у 2020 році по управлінню 66261,00 тис.грн., в т.ч. по:
- галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей на загальну суму – 13937,2 тис.грн.
- галузі «Фізична культура і спорт» на загальну суму – 47490,6 тис.грн.
- бюджету розвитку на суму 4833,2 тис. грн.
Відповідно до рішення сесії управлінню молоді та спорту виділяються кошти:
- на утримання ДЮСШ – 24961,0 тис. грн.;
- фінансування ДЮСШ фізкультурно-спортивного товариства «Україна» 6475,1 тис.
грн.;
- фінансування спортивних заходів управління 12628,4 тис. грн (в т. ч. на
фінансування участі міських спортсменів та команд з ігрових видів спорту в чемпіонатах
України та інших всеукраїнських змагань –8564,1 тис. грн).
За звітний період управлінням молоді та спорту проведено 86 міських спортивномасових заходів, 191 навчально-тренувальних зборів, профінансовано участь міських
спортсменів у 10 обласних та 85 всеукраїнських змаганнях.
До складу збірних команд України входить понад 50 спортсменів міста. Вдало
виступили Хмельницькі спортсмени:
- Маргарита Тарканій, майстер спорту України на чемпіонаті Європи з кульової
стрільби. стала Чемпіонкою. Дві медалі на рахунку майстра спорту України міжнародного
класу Дениса Баблюка, який став срібним призером у вправі ГП-11а в особистому заліку та
чемпіоном у командному заліку. Срібним призером став майстер спорту України
міжнародного класу Ігор Кізима;
-Марина Бех-Романчук здобула перемогу у серії змагань з легкої атлетики у
приміщенні зі стрибків у довжину, яка складалась з 4 етапів у різних містах Європи та

очолила світовий рейтинг у цьому виді легкої атлетики. Також вдалим виявився і літній
сезон у Марини, серія перемог та призових місць на міжнародних змаганнях і високий
рекорд сезону – 6,92 м у стрибках у довжину. У 2020 році Марина була визнана найкращою
спортсменкою року в Україні, а також найкращою стрибункою у довжину у світі.
- Дмитро Чумак виборов золоту нагороду на Кубку Європи з важкої атлетики, який
відбувся у січні 2020 року в Римі (Італія);
- Палміра Квіквініа та Володимир Ризак здобули золоті нагороди на чемпіонаті Європи
з гирьового спорту, який відбувся у місті Нествед (Данія);
- Сергійчук Станіслав Геннадійович здобув перемогу на чемпіонаті світу з боротьби
самбо серед юніорів у м. Новий Сад (Сербія);
- Салабай Денис Олександрович посів 3 місце на чемпіонаті Європи з боксу серед
молоді у м. Будва (Угорщина).
Регбійна команда “Поділля” у 2020 році виборола друге місце чемпіонату України та
готується виступати у сезоні 2021 року. Дитячі регбійні команди впевнено здобувають
перемоги на чемпіонатах України у своїх вікових категоріях. Чоловіча команда “Новатор»
продовжує виступи в чемпіонаті України з волейболу в суперлізі. Жіноча волейбольна
команда “Новатор-ХНУ” у сезоні 2019-2020 змагалися у першій лізі, так само і в 2020-2021
сезоні. 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. Вдало дебютувала команда міста з
футзалу «Хмельницькі делікатеси» у Кубку України. 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». У сезоні 2019-2020 року
розпочала свої виступи чоловіча гандбольна команда «ХНУ-ДЮСШ № 1» у першій лізі.
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
670,4 тис. грн. та 388,0 тис. грн. відповідно.
Придбано обладнання та інвентар для дитячо-юнацьких спортивних шкіл на суму
1011,1 тис. грн. Продовжено будівництво нежитлового приміщення з влаштуванням
зовнішніх мереж за адресою: вул. Нижня Берегова, 2/1 в м. Хмельницькому, на що з міського
бюджету у 2020 році витрачено 1430,9 тис. грн.
На фінансову підтримку ДЮСШ обласної організації фізкультурно-спортивного
товариства “Україна” протягом року 2020 року з міського бюджету було спрямовано 6475,1
тис. грн.
Протягом звітного періоду проведено 34 загальноміських заходів щодо підтримки дітей
та молоді, на які фактично використано 797,1 тис. грн.
Проведено фестивалі для учнівської молоді «Молодь обирає здоров’я», «Великодні
декорації» (onlaine) «My Fest» до Дня молоді в Україні, фестиваль повсталого духу
«Лицарський хрест».
Надано фінансову підтримку 7-ми молодіжним громадським організаціям на суму 20,0
тис. грн. на реалізацію дев’яти проектів за ініціативи громадських об’єднань. Мешканцями
міста підтримано три громадських проекти в рамках бюджету участі: «Підсвіти будинокрозкажи історію міста», в рамках якого було привернуто увагу суспільства до історичної
будівлі «Дом Людовий», яку було передано на баланс СКЦ «Плоскирів» (на суму 86,2 тис.
грн.). А також придбано інвентар для секції регбі ДЮСШ №1 (на суму 150,0 тис. грн) та
придбання інвентаря для проведення дитячої Ліги з легкої атлетики (на суму 150, 0 тис грн).
Вперше у вересні проведено виїзний триденний молодіжний тренінг семінар для
освітян та молодіжних працівників «Про ПЛАСТ» на базі позаміського дитячого закладу

оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради. Проведено online форум До
Дня студента «Молодь online» за участю міського голови О. Симчишина.
Розширено мережу комунальних установ, підпорядкованих управлінню. З січня 2019
року функціонує спортивно-розважальний центр з плавальним басейном при СКЦ
«Плоскирів». За 2020 рік плавальний басейн відвідали 20724 особи, що вдвічі менше, ніж за
2019 рік через карантинні обмеження ( в т. ч. 78 відвідувань – особи з інвалідністю).
КУ «Молодіжний центр» протягом 2020 року реалізовано понад 130 різноформатних
проєктів, охоплено понад 7000 учнівської та студентської молоді міста. Із них близько 1500
відвідали Молодіжний центр.
На забезпечення функціонування комунальної установи „Молодіжний центр”, що
розпочав роботу у 2019 році, (вул. Кам’янецька, 63) використано 1126 тис. грн. На
проведення заходів, спрямованих на сприяння творчому та інтелектуальному розвитку
молоді – 38,9 тис.грн.
Проведено 2 випуски «Школи сучасного лідера» для учнів шкіл та коледжів міста.
Протягом 2020 року на реалізацію заходів з молодіжної політики виділялись кошти з
міського бюджету:
- на утримання Центрів: 13130,6 тис. грн. (Центру по роботі з дітьми та підлітками за
місцем проживання: 3667,8 тис. грн., Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
4243,0 тис. грн., спортивно-культурний Центр «Плоскирів»:
4054,6 тис. грн., КУ
«Молодіжний центр»: 1165,2 тис. грн.)
- надано 155 тис. грн на отримання частини пільгового довготермінового кредиту на
придбання житла за рахунок коштів міського бюджету 1 молодій сім’ї.
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