Інформація про хід виконання комплексної Програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у
м.Хмельницькому на 2017 - 2021 роки за І півріччя 2018 року
Напрями діяльності та заходи комплексної програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на 20172021 роки
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
Строк
Вик.
Зміст заходів програми
виконан
Виконавці
Хід виконання програми
тис. грн
ня заходу
Розділ І Реалізація молодіжної політики
1.1. Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді
1.1.1. Проводити молодіжні патріотичні та культурно-мистецькі 2017-2021 Управління
Надано фінансову підтримку на суму 33,3
заходи під час відзначення державних, народних і традиційних роки
молоді та спорту, 24,3 тис. грн. на реалізацію 8
свят. Проводити акції, конкурси, засідання за «круглим столом»,
управління
проектів за ініціативи громадських
дебати, семінари, виставки,
тренінги, змагання, збори,
культури і
об’єднань та 1 екскурсії.
конференції, форуми, фестивалі, флешмоби, пленери, табори,
туризму,
-«Україна починається з тебе»
вишколи, зльоти, концерти, майстер-класи. Забезпечувати участь у
управління
(спільно з прес-клубом «Юний
всеукраїнських та обласних акціях, конкурсах, засіданнях за
освіти, молодіжні журналіст»;
«круглим столом», дебатах, семінарах, виставках, тренінгах,
громадські
- дебатний турнір, присвячений
змаганнях, зборах, конференціях, форумах, фестивалях, пленерах,
організації та
героям бою під Крутами (спільно з
таборах, вишколах, зльотах, концертах. Організовувати та
інституції
Хмельницьким осередком
проводити міський конкурс художніх учнівських робіт «Символи
студентського
Національної організації України
України», спрямованого на виховання шанобливого ставлення до
самоврядування
«Пласт»
Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної та
(за згодою).
- у V всеукраїнській вищій школі
регіональної символіки. Проводити фестивалі патріотичної пісні
банкрутства (спільно зі студрадою
до Дня пам’яті та примирення, Дня Збройних Сил України, Дня
ХУУП);

призовника, Дня захисника Вітчизни, відзначення Дня пам’яті
Героїв Крут. Видавати інформаційні матеріали та виготовляти і
розміщувати соціальні ролики. Організовувати та проводити
міські традиційні мистецькі заходи:- огляд-конкурс дитячої
художньої творчості серед загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів; міська виставка дитячої творчості
декоративно-ужиткового мистецтва та художніх ремесел «Знай і
люби свій край».

- участь всесвітній акції «Година
Землі: флешмоб (за ініціативи
студентів ХНУ);
- участь в акції «Серце до серця»
(Центр стратегічних ініціатив»);
- «Медіа-Школа», «Академія змін»,
«Школа підприємництва» та «Школа
волонтерів» (Го «Молодь за краще
майбутнє».) Організовано екскурсію
«Стежками рідного краю» для учнів
гімназії №2 – розробників
інтерактивної мапи історичних
пам’яток Хмельниччини.
Проведено:
-флешмоб до Дня вишиванки за участю
Молодіжної громадської ради;
- фестиваль повітряних зміїв за участю
НСОУ «Пласт
В СКЦ «Плоскирів»:
- Конкурсна розважальна програма
«Чарівна зима»;
- Пізнавальна година з нагоди Дня
Соборності України;
- Святкові гуляння з нагоди свята
Водохреща;
- Чемпіонат міста Хмельницького з
військово-спортивного
багатоборства, по розділу «Бойове
двоборство»;
- Майстер-клас від патрульної поліції
м. Хмельницького, для вихованців
секції ВСБ, та усіх бажаючих;
- Театралізований концерт з нагоди
Дня закоханих «Любов придумана
не нами, Вона від Бога нам дана»;
- Тематичний концерт присвячений
Міжнародному Дню прав жінок і
миру «А жінка, як весна»;
- Змагання з формально-технічних
комплексів, всестильовий бій для
вихованців секції ВСБ СКЦ
«Плоскирів»

Зустріч «Відкрий Плоскирів для
себе»
- Показ практичної творчої роботи
театральної студії «Оскар» до
всесвітнього дня сміху «За
лаштунками»
- Сольний концерт учасників студії
вокалу «Сім нот»
- Літературно-музична композиція
«Жахлива ніч на 26-те» до Дня
пам’яті на ЧАЕС
- Патріотична програма до Дня
пам’яті та примирення і 73-ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні
- Презентаційне заняття вокальної
студії «Мелодія»
- Фінальний концерт навчального
року «Зірка сяє»
- Урочистості з нагоди Дня
Конституції України
СКЦ «Плоскирів»:
- Пізнавальна година з нагоди Дня
Соборності України;
- Святкові гуляння з нагоди свята
Водохреща;
- Патріотична програма до Дня
пам’яті та примирення і 73-ї
річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні;
- урочистості з нагоди Дня
Конституції України/ З метою
формуванню патріотичної
свідомості молоді
проводились наступні заходи:
- конкурс на кращу колядку, щедрівку
(до Водохрещі),
- Новорічно-різдвяні віншування
«Колядують зорі на Різдво Христове» а
також цикл театралізованих заходів до
святкування Нового року.
Було організовано також пізнавальні
заходи «За народним календарем»
-

1.1.2. Сприяти формуванню патріотичної свідомості молоді,
зокрема у навчальних закладах і молодіжному середовищі,
шляхом покращення знань з історії рідного краю; популяризації
української культури і народних традицій; усвідомлення
національної своєрідності; залучення молоді до суспільно
значущої діяльності, у тому числі проведення акцій “Ми ідемо з
колядою!”, “Великодні гаївки”, “Зав’яжемо вінець!”, “Школа
писанкарства”, “Намалюю писаночку!”, конкурсу української
вишивки «Подільські мотиви вишиванки», екскурсійнопізнавальних поїздок за визначними місцями Хмельницької
області і України, розширення гуртків народознавчого циклу.
Оформлення етнографічних кутків з експонатами українського
фольклору та традицій «Українська хата» в приміщеннях
підліткових клубів за місцем проживання.

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
центр по роботі з
дітьми та
підлітками за
місцем
проживання,
управління
культури і
туризму,
управління
освіти.

-

(конкурси колядок, щедрівок
,народознавчі години)
До Стрітення Господнього
організовано :
 конкурс на краще виконання пісні
«Пісня лунає, весну закликає»
До Великодніх свят організували
студію з розпису писанок та виставку
дитячої творчості «Писанковий
вернісаж»
 майстер-клас з виготовлення писанки
«Писанка
–
священний
оберіг
українців»
 виготовлення листівок до Пасхи
а також бесіди, виставки дитячих,
малюнків, витинанок («І сонце світить
нам з небес - Христос Воскрес!»,
«Божий дух вознісся над землею»).
До Дня вишиванки організовували
В клубах регулярно проводяться
виставки народознавчого спрямування,
бесіди «Видатні люди Хмельниччини».

1.1.3. Сприяти молодіжним громадським організаціям у
2017-2021 Управління
відзначенні знаменних подій в історії українського народу,
роки
молоді та спорту,
організації заходів, присвячених життю та творчості відомих
молодіжні
діячів національної та світової культури і мистецтва для учнівської
громадські
та молодіжної аудиторії.
організації.

- дебатний турнір, присвячений
героям бою під Крутами (спільно з
Хмельницьким осередком
Національної організації України
«Пласт»
СКЦ «Плоскирів»:
- Пізнавальна година з нагоди Дня
Соборності України;
- Патріотична програма до Дня
пам’яті та примирення і 73-ї
річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні
Урочистості з нагоди Дня
Конституції України

1.1.4. Сприяти створенню волонтерських груп та організація
допомоги по відновленню пам’яток архітектури, історії та
культури.

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
молодіжні
громадські
організації.

Спільно з ГО «Молодь за краще
майбутнє» реалізовані проекти
«Школа лідера» та «Школа
волонтера» Навчання пройшли 80
активістів молодіжного руху.
Випускники «Школи волонтера»

2,0

1.1.5. Оновлювати та активізувати роботу шкільних музеїв,
поповнювати їх фонди новими матеріалами. Оформлення у
шкільних бібліотеках, клубах за місцем проживання виставок з
нагоди календарних державних свят і подій.

2017-2021 Управління
роки
освіти,
управління
молоді та спорту.

1.1.6. Проводити з учнівською молоддю: - безстрокові акції «Ми
разом», спрямовані на допомогу пораненим військовим;
благодійні акції «З вірою в серці», спрямовані на підтримку
захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних
працівників і волонтерів, які працюють у зоні АТО; вшановувати
Героїв Небесної Сотні; зустрічі з воїнами-учасниками АТО «В
родинному колі».
1.1.7. Сприяти формуванню бережливого ставлення до
навколишнього природного середовища, у тому числі проведення
акцій з благоустрою міста, акції “Зробимо Україну чистою!”.

2017-2021 Управління
роки
освіти,
управління
молоді та спорту.

1.1.8. Підтримувати ініціативи молоді, створювати умови для її
творчого і духовного розвитку, інтелектуального
самовдосконалення, участь у проведенні духовно-мистецької акції
“Стрітенська свічка”, молодіжних фестивалів. Проведення талантшоу серед студентської молоді «Арт-місто XXI». Проводити
конкурси краси серед студентської молоді.

щороку

Управління
молоді та спорту,
управління
культури і
туризму.

1.1.9. Проводити міські етапи Всеукраїнської військовопатріотичної гри “Сокіл-Джура”. Брати участь у проведенні
вишкільних та військово-патріотичних таборів, ігор для дітей та
молоді на обласному та Всеукраїнському рівні.

щороку

Управління
освіти,
управління
молоді та спорту.

2017-2021 Управління
роки
освіти,
управління
молоді та спорту.

беруть участь у фестивалях,
святкових програмах до Дня міста та
ін.
В клубах за місцем проживання
оформлені куточки із символікою
України, профілактичні куточки,.
Інформація в них постійно
оновлюється. Проводяться виставки
робіт.
Проводяться: літературно-музична
композиція « Я знаю про війну»,
Військово-патріотична програма до
Дня Героїв Небесної Сотні,
зустрічі з учасниками АТО в клубах
за місцем проживання
Брали участь в акціях з благоустрою
міста тричі на рік. екологічні години,
«Захистимо природу», «Ми діти твої,
Земле», перегляд відеофільму
«Збереження навколишнього
середовища
Організували та провели
-спортивно-ігрову програму «Свято
Стрітення»;
- фестиваль «MY FEST»;
-фестиваль екологічної творчості
«Свіжий вітер»;
- всеукраїнський фестиваль «Таланти
України»
Учні навчальних закладів міста брали
активну участь в міському етапі
змагань всеукраїнського
фізкультурно-патріотичного
фестивалю школярів «Козацький
гарт» та «Сокіл (Джура)», в міських
змаганнях «Юні козаки Поділля», які
були організовані управлінням
молоді та спорту спільно з

243,3

23,2

1.1.10. Проводити міські змагання допризовної молоді «Юні
козаки Поділля» та в рамках фестивалю «Нащадки козацької
слави», спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл.

щороку

1.1.11. Проводити у військових частинах міста тренінгові заняття,
спрямовані на покращення адаптації новобранців до військової
служби.

щороку

1.1.12. Забезпечувати участь школярів у всеукраїнських
експедиціях учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» та
«Історія міст і сіл України», всеукраїнській молодіжній акції
«Пам’ятати. Відродити. Зберегти».

щороку

1.1.13. Проводити заходи до днів допризовника, урочистих
проводів юнаків до лав Збройних Сил України, організовувати
відвідування молоддю військових частин під час приведення
молодого поповнення до Військової присяги, святкування днів
частин, відзначення військових свят.

щороку

1.1.14. Сприяти організації відвідування учнівською та
студентською молоддю обласних краєзнавчого, літературного,
художнього, літературно-меморіального музею історії міста та
Проскурівського підпілля, музею студії фотомистецтва., а також
відвідуванню місць, пов’язаних з історією і культурою
українського народу, військової слави. Організувати виїзні
екскурсії та вишколи на місце визвольної війни під керівництвом
Б. Хмельницького – с. Пилява Старосинявського р-ну для
учнівської та студентської молоді міста.
1.1.15. Сприяти популяризації через засоби масової інформації,
соцмережі української мови, традицій, культури та дотримання її
норм, національної історико-культурної спадщини українського
народу.

Департаментом освіти.
Проведено змагання «Юні козаки
Поділля», спартакіади серед учнів.
Проведено конкурсну програму з
нагоди Дня українського козацтва та
Дня захисника вітчизни «Нумо
хлопці, позмагатись час!»
Управління
Практичними психологами та
освіти,
фахівцями із соціальної роботи
управління
проведено 2 тренінгових занять
молоді та спорту, спрямованих на покращення
міський центр
адаптації новобранців до військової
соціальних служб служби
для сім’ї, дітей та
молоді.
Управління
Організовано екскурсію «Стежками
освіти,
рідного краю» для учнів гімназії №2
управління
– розробників інтерактивної мапи
молоді та спорту. історичних пам’яток Хмельниччини.
Управління
освіти,
управління
молоді та спорту.

Управління
молоді та спорту,
міський центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді.
2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту.
Управління
освіти

Проведено урочисті проводи юнаків
до лав Збройних Сил України,
постійно в комісії працює
практичний психолог Центру.

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
міський центр ,
управління

Для дітей з клубів за місцем
проживання проводяться свята рідної
мови, вікторини та літературні
композиції до Дня української

Проводяться спільні заходи для
учнівської молоді працівниками з
міськими бібліотеками та їх філіями.
Організовуються екскурсії до музеїв
міста.

3,7

освіти,
управління
культури і
туризму, засоби
масової
інформації міста.

писемності. На сторінках соцмережі
“Facebook» висвітлюється рубрика
«Вживай правильно».
Працівниками музею історії міста
підготовлено публікації у засобах мас
– медіа на теми:
- «Прийшли святки, ворожіння і
колядки…»;
- «Стародавній Плоскирів. До
витоків писемної історії міста»;
- «Шевченкіана як музейний скарб»;
1.2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді
1.2.1. Проводити акції, конкурси, руханки, флешмоби, засідання
2017-2021 Управління
Протягом I-го півріччя 2018 року
за «круглим столом», семінари, виставки, тренінги, конференції,
роки
молоді та спорту, Центром
соціальних
служб
форуми, фестивалі, табори, майстер-класи з утвердження
міський центр
проведено ряд масових заходів та
здорового способу життя (загальноміська руханка, День здоров’я,
соціальних служб акцій, зокрема: вулична акція до дня
акція «Міняю цигарку на цукерку», таборування в Карпатах для
для сім’ї, дітей та сміху «Щирій сміх продовжує
дітей з МГО «Пєрєсвєт», літні відпочинкові табори та ін.)
молоді,
життя!»; «Збережемо планету разом»
управління
акція
до
Дня
довкілля;
культури і
Загальноміська руханка в рамках
туризму,
Всесвітнього дня здоров'я під гаслом
управління
“В майбутнє-здоровим!»”; акція до
освіти, молодіжні Всесвітнього Дня пам’яті людей
громадські
померлих від ВІЛ/СНІД «Живи, щоб
організації
пам’ятати, пам’ятай щоб жити»; захід
до Всесвітнього дня без тютюну
«Куріння чи здоров’я – твій вибір»,
захід «Веселковий світ дитинства!»,
«Я люблю туризм» до Міжнародного
Дня Захисту дітей (майстер - класи
для дітей)
1.2.2. Підтримувати проекти громадських організацій, діяльність
Постійно Управління
Надано приміщення в тимчасове
яких спрямована на протидію соціально-небезпечних хвороб:
молоді та спорту, безоплатне
користування
Хмельницької асоціації сприяння вирішенню проблем наркоманії
служба у справах Хмельницькій обласній Асоціації
та СНІДу «Вікторія», Центру стратегічних ініціатив та ін.
дітей.
сприяння
вирішенню
проблем
наркоманії та СНІДУ «Вікторія».
1.2.3. Проводити соціальну рекламу із пропагування здорового
2017-2021 Управління
Виставка малюнків до Всесвітнього
способу життя із розміщенням на рекламних площинах міста та в
роки
молоді та спорту. дня боротьби зі СНІДОМ
ЗМІ.

1.2.4. Сприяти зміцненню психічного здоров’я молодих людей,
формуванню внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та
соціальному середовищі; забезпечення репродуктивного здоров’я
молоді, популяризувати серед молоді знань з безпеки
життєдіяльності, у тому числі проводити виїзні інформаційнопросвітницькі акції з питань популяризації здорового способу
життя, профілактики негативних явищ серед дітей та молоді.

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
міський центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді.

1.2.5. Розробка циклу лекцій та бесід для учнів та
молоді, виготовляти та розповсюджувати інформаційні матеріали
з питань формування здорового способу життя та профілактики
шкідливих звичок: тютюнопаління, вживання алкоголю.

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
управління
освіти, міський
центр соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді.

Працівниками
міського
Центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
проводиться
лекційнопросвітницька робота в навчальних
закладах міста з метою формування
здорового
способу
життя
та
профілактики
правопорушень
в
молодіжному середовищі. Зокрема
ряд лекцій та тренінгів у Центрі
зайнятості,
слідчому
ізоляторі,
міськрайоному відділі з питань
пробації для неповнолітніх та молоді,
які перебувають у конфлікті з
законом. В літній період проводилися
заняття для дітей у дитячоюнацькому оздоровчому комплексі
«Чайка». Всього проведено 99 лекцій,
85 бесід, 6 акцій, 28 масових заходів,
де охоплено 14600 чол.
Центр соціальних служб для сім’ї,
дітей
та
молоді
продовжує
розповсюджувати
інформаційну
друковану продукцію: буклети –
«Шлюб. Сім’я. Відповідальність»,
Врегулювання
шлюбно-сімейних
відносин”, „Батьки прислухайтесь до
мене”, „Сім’я без насилля”, „Прагніть
до життя”, долаючи перешкоди”,
„Що слід знати про соціальні
мережі”, „Ти не можеш її залишити,
...я не можу жити одна”, „ВІЛ/СНІД.
Профілактика через усвідомлення
проблеми”, “Фахівець із соціальної
роботи — професія добрих справ”,
“Ви отримали направлення на
корекційну програму...”, “Як зберегти
життя і здоровий глузд після
повернення з фронту”, буклет щодо
попередження
насильства
та

1.2.6. Організовувати та проводити інформаційно-просвітницьку
акцію «Здоровим бути модно» серед учнівської молоді міста.

1.2.7. Фінансувати центр по роботі з дітьми та підлітками за
місцем проживання. Сприяти збільшенню кількості дітей,
залучених до системних занять в гуртках та секціях центру.
Організовувати змістовне дозвілля вихованців Центру шляхом
проведення заходів, майстер-класів, екскурсій, спрямованих на
пріоритет загальнолюдських цінностей, зміцнення родинносімейного виховання тощо. Започаткувати проведення Днів
мікрорайонів.
1.2.8. Фінансувати спортивно-культурний центр «Плоскирів» з
метою збільшення кількості дітей охоплених в гурках і секціях
Центру; покращення надання якості послуг; збільшення
надходжень до спецфонду.

жорстокого поводження в сім’ї,
листівку „Телефон Довіри 15-50”,
презентаційний буклет Центру, флаєр
про надання послуг міського Центру.
2017-2021 Управління
До Всесвітнього дня здоров’я
роки
молоді та спорту, проведена «Загальноміська руханка
міський центр
під гаслом “Здорове покоління соціальних служб здорова нація» серед учнівської
для сім’ї, дітей та молоді міста
молоді,
Спільно з департаментом освіти та
управління
науки проведено фестиваль «Молодь
культури і
обирає здоровя!»
Ток – шоу «Будь здоровий»
туризму,
управління
освіти.
Постійно Управління
За І півріччя 2018 рік на заходи
молоді та спорту. Центру по роботі з дітьми та
підлітками за місцем проживання
витрачено 26,0 тис. грн. Проведено
95 заходів (з них профінансовано-50),
якими охоплено 2596 дітей та
підлітків за місцем проживання.
Постійно

Управління
молоді та спорту.

Фінансування СКЦ «Плоскирів». У

спортивно-культурному центрі
«Плоскирів»
У спортивно-культурному центрі
«Плоскирів» у 12 гуртках та секціях
займається в середньому 270 людей,
що більше на 104 ніж минулого року
(166).

Від надання платних послуг
надійшло 545,5 тис. грн. (І півріччя
2017 р. – 428,9 тис. грн.), з них 545,5
тис. грн. - на утримання Центру.
1.3. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)
1.3.1. Сприяти розвитку мережі молодіжних центрів, каворкінг2017-2021 Управління
З метою створення молодіжного

1345,7
В т.ч на
заходи
26,0

545,5

центрів, хабів тощо з метою покращення комунікації молоді між
собою, створення умов для проведення спільних заходів, проектів,
розвитку неформальної освіти.

роки

молоді та спорту.

Центру прийнято рішення
виконавчого комітету від 28.12.17 р.
№ 977 «Про надання дозволу на
передачу з балансу на баланс
нежитлового приміщення міської
комунальної власності по вул.
Кам’янецькій, 63
1.3.2. Створювати європейський інструмент презентації знань,
2017-2021 Управління
Проводиться збір інформації для
досвіду і кваліфікації молодої особи для підвищення її соціальної
роки
молоді та спорту. створення «Молодіжного паспорту
мобільності “Молодіжний паспорт”.
міста». Кількість молоді міста віком
14-35 років становить 224,446 осіб.
Кількість студентів вузів – 18,0 тис.
(денна та заочна ф.н.).
1.4. Створення умов, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)
1.4.1.Організовувати профорієнтаційну роботу серед молоді.
2017-2021 Міський центр
Практичними психологами Центру
Зокрема проведення інформаційно-просвітницьких заходів для
роки
зайнятості, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, семінарів, тренінгів, майстер-класів з питань професійної
соціальних служб молоді проводяться індивідуальні
орієнтації. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів
для сім’ї, дітей та консультування з питань
«Мій талант – моя робота». Організація профорієнтаційних ігор.
молоді,
профорієнтації, тренінгові заняття в
управління
Центрі зайнятості. Спільно з центром
освіти.
зайнятості проведено 22 тренінгових
занять за участі 460 чоловік, які
стоять на обліку.
1.4.2. Брати Участь в акціях: “День кар’єри”, “Місто професій”
2017-2021 Управління
Учні ЗОШ беруть участь в акціях,
роки
освіти, міський
організованих міським центром
центр зайнятості. зайнятості.
1.4.3. Сприяти розвитку молодіжного підприємництва,
2017-2021 Міський центр
Під час лекційно-просвітницької
самозайнятості та ефективного просування молодих людей у
роки
зайнятості,
роби в ЗОШ, впу, вузах надається
підприємницькому середовищі шляхом інформування про надання
управління
інформація про можливість
фінансової підтримки на реалізацію власного бізнес-плану.
молоді та спорту. написання бізнес-плану і надання
фінансової підтримки на його
реалізацію.
1.4.4. Активізація профорієнтаційної роботи серед
2017-2021 Управління
Фахівцями із соціальної роботи
старшокласників на контрактну службу в Збройних силах України. роки
молоді та спорту, Центру
соціальних
служб
Забезпечення зв’язків з військовими частинами та військовими
управління
проводиться робота з сім’ями, які
вищими навчальними закладами (екскурсії до музеїв військових
освіти, міський
потрапили
у
складні
життєві
частин, спільні заходи патріотичного спрямування).
центр зайнятості, обставини. Соціальною роботою в
центр соціальних 2017 році охоплено 1403 сім’ї, які
служб для сім’ї,
потрапили
у
складні
життєві

дітей та молоді.

обставини.
Під
соціальним
супроводом перебувало 116 сімей.
Здійснюється
соціальне
супроводження
прийомних
сімей
та
дитячих
будинків
сімейного
типу
здійснюється через відвідування сім'ї
шляхом
надання
комплексу
соціальних
послуг.
В
м.Хмельницькому
функціонує
2 прийомних сім’ї та 1 дитячий
будинок сімейного типу, в яких
виховується 15 дітей.
Центр здійснює контроль за
цільовим використанням державної
допомоги при народженні дитини,
допомоги на дітей одиноким матерям
та створенням належних умов для
повноцінного
утримання
та
виховання дітей. Під час відвідування
сімей з дітьми, які отримують
державну соціальну допомогу при
народженні дитини, працівниками
Центру складається акт перевірки
цільового використання державної
допомоги при народженні дитини, де
вказуються умови, які створені для
виховання та розвитку дитини,
перевіряється наявність у дитини
харчування та одягу відповідно до
віку та сезону, наявність засобів
гігієни, візка та ліжка тощо. За 2017
рік здійснено близько 849 обстежень.
Для призначення державної
допомоги за запитами управління
праці
та
соціального
захисту
населення здійснюється початкова
оцінка потреб дитини та сім’ї, із
зазначення факту проживання дитини

з матір’ю (батьком). Протягом 2017
року надано близько 379 висновків.
1.4.5. Залучення молоді до волонтерської діяльності, щорічне
проведення благодійних акцій.
1.5. Соціальний захист та надання соціальної допомоги молоді
1.5.1. Надавати соціальні послуги різним категоріям дітей та
молоді, особам, що опинились в складних життєвих обставинах та
молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, молоді з зони
проведення антитерористичної операції.

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту.
2017-2021 Центр соціальних
роки
служб для сім’ї,
дітей та молоді,
управління
молоді та спорту,
служба у справах
дітей.

Проведено акцію «Скринька
допомоги»

Фахівцями із соціальної роботи,
соціальними педагогами та
психологами Центру проводиться
робота з сім’ями, які потрапили у
складні життєві обставини згідно
бази даних (списків служби у справах
дітей, інформації правоохоронних
органів, списків управління праці та
соціального захисту населення,
учбових закладів міста тощо). Станом
на 01.01.2018 року знаходиться 1403
сімей, які потрапили у складні
життєві обставини, у яких
налічується 1706 дітей. Протягом
звітного періоду під соціальним
супроводом перебувало 116 сім’ї.
Всього надано 13910 послуг
(соціально-педагогічних,
психологічних, юридичних,
інформаційних).
1.5.2. Організовувати соціальний супровід молоді, яка повернулась 2017-2021 Центр соціальних Протягом 2017 року проводилась
з місць позбавлення волі (або умовно засуджених).
роки
служб для сім’ї,
профілактично-виховна робота з 10
дітей та молоді.
особами, які були засуджені та
відбували покарання у місцях
позбавлення волі (відповідно до
повідомлень виправних установ).
1.5.3. Фінансувати центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
Постійно Управління
Протягом року на утримання Центу
2000,2
молоді.
молоді та спорту.
1.5.4. Забезпечувати діяльність спеціалізованої служби
Постійно Управління
Забезпечено діяльність «Телефону
психологічної допомоги «Телефон довіри» - одно канальний
молоді та спорту, довіри
15-50»
–
служби
номер 15-50.
центр соціальних спеціалізованої
телефонної
служб для сім’ї,
психологічної допомоги. Функціонує
дітей та молоді.
мобільна лінія служби «Телефон –

1.5.5. Посилення профілактики правопорушень у процесі
підвищення рівня правових знань, правової культури та правової
поведінки молоді, зокрема інформування молоді та дітей з питань
реалізації і захисту прав людини під час проведення заходів
просвітницького характеру, в тому числі під час виконання
програм молодіжних та дитячих громадських організацій.
Проведення заходів на тему «Мої права і обов’язки за
Конституцією України».
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роки
молоді та спорту,
центр соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді.

Довіри» за номером: 067-133-15-50.
Найчастіше звертаються з проблем
стосунків, внутрішньо особистісних
конфліктів,
проблем
здоров’я,
венеричних захворювань, проблем
самотності та рівня самооцінки. В
залежності від сезону – загострення
соматичних
та
психічних
захворювань, депресії (весна-осінь).
Рідше
зустрічаються
проблеми
суїциду. За 2017 рік надійшло 7016
дзвінків.
До
Дня
Конституції
України
педагогами
центру по роботі з
дітьми та підлітками за місцем
проживання спільно з юристами
центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді в підліткових клубах
міста проведено брейн-ринг „Його
Величність - Закон” в підлітковому
клубі „Вікторія”, годину спілкування
„Історія основного закону України”
підлітковий клуб „Фантазія”, годину
спілкування
„Історія
основного
закону України” в підлітковому клубі
«Індіго», виготовлення газети „З чого
починається
Вітчизна”
в
підлітковому клубі "Фантазія”
Юристами
ХМЦСССДМ
підготовлено публікацію в газету
„Проскурів” та на сайт міської ради
"Знай та вмій захистити свої права.
Поради молоді" та розроблено
інформаційний буклет "Практичні
поради в реалізації та захисту своїх
прав", який розповсюджується серед
учасників заходів.
В підліткових клубах обладнані
інформаційні куточки „Це треба

знати”, де висвітлюються права
дитини, відповідальність батьків і
дітей.
Юристами
ХМЦСССДМ
проводиться прийом громадян з
наданням їм первинної правової
допомоги, роз’яснення норм права,
права та обов’язки громадян згідно
чинного
законодавства
та
направлення в правоохоронні органи,
суди, органи соціального захисту.
Протягом червня-липня 2017 року
надано 21 консультацію.
Управління молоді та спорту
надається підтримка молодіжним
громадським організаціям, діяльність
яких спрямована на покращення
правової обізнаності молоді міста.
Так,
спільно
з
громадською
організацією
«Християнськодемократичне
об’єднання
«Молодіжний
вибір»
проведено
проект «Критична думка» 29-30
липня 2017 року (дебати на
юридичну тематику).
1.5.6. Забезпечувати організацію літнього відпочинку та
оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та
підтримки в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
Організувати табори з денним перебуванням на базі
Хмельницьких ДЮСШ №1, №2 та №3 для обдарованих
вихованців шкіл.
Здійснення організованого дозвілля дітей в групах денного
перебування при клубах центру по роботі з дітьми та підлітками за
місцем проживання та Хмельницьких ДЮСШ №1, №2, №3.

1.5.7. Залучати дітей, що потребують особливої соціальної уваги
та підтримки, безкоштовно до занять у спортивних секціях,
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роки
молоді та спорту,
Хмельницькі
ДЮСШ №1, №2
та №3, центр по
роботі з дітьми та
підлітками за
місцем
проживання,
управління
освіти, служба у
справах дітей.
Постійно Управління
молоді та спорту,

ДОЗ «Чайка» с. Головчинці – 20 дітей

96,00

170 дітей відпочили в таборах з
денним перебуванням при дитячоюнацьких спортивних школах №№13 (79,5 тис. грн. з міського бюджету).

96,5

Безкоштовно залучено до занять в
спортивних клубах міського Центру по
роботі з дітьми та підлітками за місцем

самодіяльних творчих колективах, гуртках образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва з метою їх моральноестетичного та фізичного розвитку.

центр по роботі з
дітьми та
підлітками за
місцем
проживання,
Хмельницькі
ДЮСШ №1, №2,
№3, управління
освіти.

1.5.8. Здійснювати корекційну роботу, проводити роботу з питань
статевого виховання дітей та молоді, збереження
репродуктивного здоров’я та підготовки молоді до створення
сім’ї. Розповсюджувати інформаційно-допоміжний матеріал з
відповідної тематики.
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роки
молоді та спорту,
центр соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді.

1.5.9. Проводити заходи, культурно-мистецькі акції до Дня
Святого Валентина, Дня сім’ї та ін.
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роки
молоді та спорту,
центр соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді,
центр по роботі з
дітьми та
підлітками за
місцем
проживання.

проживання, що працюють на умовах
госпрозрахунку, дітей пільгових
категорій, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, 60 осіб.
В СКЦ «Плоскирів»:

В платних гуртках в І півріччі 2018
року на пільгових умовах займалося
11 вихованців, безкоштовно - 20.
Всі бажаючі діти віком мають
можливість безкоштовно займатися в
Хмельницьких ДЮСШ №№1-3 за
умови надання медичної довідки та
заяви від батьків.
Працівниками Центру проводиться
лекційно-просвітницька робота в
навчальних закладах міста з питань
статевого виховання дітей та молоді,
збереження репродуктивного
здоров’я та підготовки молоді до
створення сім’ї. всього проведено 58
лекцій, бесід для 1572 чол.
В СКЦ Плоскирів:
Театралізований концерт з нагоди Дня
закоханих «Любов придумана не нами,
Вона від Бога нам дана»

Проводились заходи до Дня Святого
Валентина: конкурсні програми
«Серцю властиве кохання», «Кохання
з першого погляду», «Сила кохання».
Виготовлення:
прикрас з бісеру для закоханих,
святкових
листівок та сердечок-валентинок
також відбулась година спілкування
«Історія Дня Святого Валентина»
До Дня сім’ї проведено наступні
заходи:
конкурси малюнків «Моя сім'я»,
«Святий вогонь родинного тепла»,
композиції «Портрет сім'ї».

1.5.10. Відзначати подяками, почесними грамотами Хмельницької
міської ради, управління молоді та спорту молодіжних активістів,
кращих студентів до Дня молоді, Дня студента та інших заходів.
1.6. Інформаційне забезпечення реалізації молодіжної політики
1.6.1. Здійснювати інформування молоді щодо державної
підтримки проектів через призначення грантів Президента
України для обдарованої молоді, щодо присудження Премії
Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у
розбудові України.
1.6.2. Організовувати презентації діяльності молодіжних
громадських організацій, форуми, семінари, тренінги молодіжних
громадських організацій з метою обміну досвіду та вирішення
проблемних питань.

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту.
2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту.

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту.

Виготовлення вітальних листівок і
подарунків для мам «Наймиліша,
найрідніша, найсвятіша». Читання
віршів «Матуся, ненька наша рідна»,
бесіда «Матусенько, голубонько,
благословенна тричі будь», «Мама,
матінка, матуся називаю тебе я, рідна
ненечко моя»
 Розважальний вечір з нагоди
Дня закоханих «Зустріч для
закоханих»
 Концертна програма з нагоди
Міжнародного жіночого дня»
Для найрідніших та коханих»
 Вітальний концерт для жінок
від хору СКЦ «Плоскирів»
 Звітний концерт спортивнотворчих колективів СКЦ
«Плоскирів» з нагоди Дня
захисту дітей»
 Святковий передноворічний
концерт «Неочікувані гості»
До Дня молоді – 13активістів
молодіжного руху
Проводилась робота з інформування.
На
розгляд
комісії
подано
кандидатуру голови Молодіжної
громадської ради Анастасії Козак.

Спільно з ГО «Молодь за краще
майбутнє» реалізовані проекти «Медіа-Школа», «Академія змін»,
«Школа підприємництва» та «Школа
волонтерів»
1.7. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості та забезпечення міжнародного
молодіжного співробітництва, підтримка обдарованої молоді.
1.7.1. Сприяти участі дітей та молоді в міжнародних,
Постійно Управління
 Заключний етап

всеукраїнських, обласних фестивалях, конкурсах, наукових
конференціях, акціях, турнірах, семінарах тощо.

молоді та спорту

1.7.2. Надавати організаційну та фінансову підтримку молодіжним
громадським організаціям в проведенні та організації культурномистецьких фестивалів, конкурсів та інших молодіжних творчих
акціях і проектах.
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роки
молоді та спорту

1.7.3. Проводити акції, фестивалі, виставки, флешмоби, форуми,

Щороку

Управління

Всеукраїнського конкурсу
«Таланти України»
1,0
 участь в організації та
проведенні збору дідерів
міського учнівського
самоврядування «Нова
генерація міста» та презентації
альманаху творів журналістів
прес-клубу «Юний
журналіст»;
Надано фінансову підтримку на суму 24,3
24,3 тис. грн. на реалізацію 8
проектів за ініціативи громадських
об’єднань та 1 екскурсії.
-«Україна починається з тебе»
(спільно з прес-клубом «Юний
журналіст»;
- дебатний турнір, присвячений
героям бою під Крутами (спільно з
Хмельницьким осередком
Національної організації України
«Пласт»
- у V всеукраїнській вищій школі
банкрутства (спільно зі студрадою
ХУУП);
- участь всесвітній акції «Година
Землі: флешмоб (за ініціативи
студентів ХНУ);
- участь в акції «Серце до серця»
(Центр стратегічних ініціатив»);
- «Медіа-Школа», «Академія змін»,
«Школа підприємництва» та «Школа
волонтерів» (Го «Молодь за краще
майбутнє».) Організовано екскурсію
«Стежками рідного краю» для учнів
гімназії №2 – розробників
інтерактивної мапи історичних
пам’яток Хмельниччини.
Участь представників ради учнівського
самоврядування «Нова генерація міста»

3,76

походи, концерти, дебати, турніри, конкурси у різних жанрах
мистецтва, конкурси краси, фестивалі КВН, виставки молодих
митців, видання творів молодих авторів та здійснювати інші
заходи, спрямовані на виявлення і самореалізацію обдарованих
дітей та молоді, підтримку соціального становлення молоді,
підвищення рівня екологічної культури дітей та молоді,
національно-патріотичне виховання, утвердження здорового
способу життя. Підтримувати КВН-кий рух. Забезпечувати участь
обдарованої молоді, команд КВН у всеукраїнських, регіональних
фестивалях, конкурсах, змаганнях, зборах, конференціях,
форумах, фестивалях, пленерах, таборах, вишколах, зльотах,
концертах. Видавати та виготовляти інформаційні матеріали.

молоді та спорту,
управління
культури і
туризму,
управління
освіти,
управління
екології та
контролю за
благоустроєм
міста.

1.7.4. Запровадити виплати разових щорічний премій для
обдарованої молоді міста до Дня молоді та Дня студента.
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молоді та спорту

1.7.5. Сприяти створенню молодіжних центрів, євро клубів тощо.
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та зразкового прес-клубу «Юний
журналіст» у XVI міжнародному
фестивалі-конкурсі Дитячо-юнацької
журналістики «Прес-Весна» на
Дніпрових схилах» м. Київ
В СКЦ «Плоскирів»:
- Театралізований концерт з нагоди
Дня закоханих «Любов придумана
не нами, Вона від Бога нам дана»;
- Тематичний концерт присвячений
Міжнародному Дню прав жінок і
миру «А жінка, як весна»;
- Показ практичної творчої роботи
театральної студії «Оскар» до
всесвітнього дня сміху «За
лаштунками»
- Сольний концерт учасників студії
вокалу «Сім нот»
- Літературно-музична композиція
«Жахлива ніч на 26-те» до Дня
пам’яті на ЧАЕС
- Патріотична програма до Дня
пам’яті та примирення і 73-ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні
- Фінальний концерт навчального
року «Зірка сяє»
-Участь гумористичного колективу «Ми
з 90-х» у 4-му фестивалі «Ліга сміху» у
м. Одеса»

Готується проект Положення про
виплату разових щорічних премій для
обдарованої молоді міста до Дня
молоді в Україні та міжнародного
Дня студента.
З метою створення молодіжного
Центру прийнято рішення
виконавчого комітету від 28.12.17 р.
№ 977 «Про надання дозволу на
передачу з балансу на баланс
нежитлового приміщення міської
комунальної власності по вул.

5,6

Кам’янецькій, 63.
1.7.6. Сприяти міжнародному молодіжному обміну між
учнівською молоддю, дитячими та молодіжними громадськими
організаціями, органами молодіжного та учнівського
самоврядування та іншими молодіжними структурами.

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
управління
освіти.

1.7.7. Направляти на оздоровлення до МДЦ «Артек» (м. Київ) та
2017-2021 Управління
УДЦ «Молода Гвардія» (м. Одеса) дітей, які потребують особливої роки
молоді та спорту.
соціальної уваги згідно чинного законодавства.

1.7.8. Залучати до роботи в підліткових клубах за місцем
проживання фахівців, представників молодіжних громадських
організацій, творчих спілок та об’єднань для проведення лекцій,
тренінгів, майстер-класів.
1.8. Забезпечення молоді житлом
1.8.1. Надавати пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію)
та придбання житла.

1.8.2. Співпрацювати з Хмельницьким регіональним відділенням
Державного фонду сприяння молодіжному житловому
будівництву в наданні молодим сім’ям та одиноким громадянам

В рамках проекту розвитку лідерства
в липні наші школярі приймали
делегацію з Польщі, в свою чергу,
школярі міста (лідері учнівського
самоврядування та діти загиблих
учасників АТО) відвідали Польщу.
В листопаді відбувся турнір з
баскетболу за участю команд з м.
Хмельницького та м. Варшави. В
рамках культурного обміну
організовано екскурсію до смт.
Меджибіж.
32 дитини оздоровлено в МДЦ
«Артек» м. Київ

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
молодіжні
громадські
організації.

Підлітковий клуб «Вікторія», що по вул.
Інституцька,8 співпрацює зі студентами
Хмельницького нацiонального
унiверситету (факультет мистецтв)

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
відділ обліку та
розподілу
житлової площі.

Звернень громадян не надходило

Управління
молоді та спорту,
відділ обліку та

Фонд надає управлінню списки
кандидатів на отримання житла.
Директор Фонду входить до складу

18,4
тис.
грн. з
держав
ного
бюджет
у

255,9 –
залишо
к на
рахунк
у від
поверне
ння
кредиті
в

міста молодіжного кредиту на будівництво або реконструкцію
житла.
1.8.3. Фінансувати витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням кредитів, 6% (шість відсотків).

розподілу
житлової площі.

комісії з визначення кандидатів на
придбання житла за кошти міського
бюджету

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
відділ обліку та
розподілу
житлової площі.

Розділ ІІ Розвиток фізичної культури та спорту
2.1. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з
урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного
На базі загальноосвітніх закладів працює
2.1.1. Запровадити в навчальних закладах усіх типів та форм
2017-2021 Управління
86 спортивних гуртків, в
яких
власності рухової активності школярів в обсязі 8-12 годин на
роки
освіти.
тренуються
1592
чол.
тиждень за рахунок відновлення, створення чи введення секцій
(факультативів), щоденних зарядок, руханок тощо.
2.1.2. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади спортивним
2017-2021 Управління
обладнанням та інвентарем в кількості, необхідній для проведення роки
освіти.
занять на високому якісному рівні.
2.1.3. Передбачити в програмах навчальних закладів усіх типів та
2017-2021 Управління
форм власності навчання дітей та молоді плаванню з урахуванням роки
освіти.
наявної бази.
2.1.4. Здійснювати функціонування та фінансування міського
2017-2021 Управління
центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".
роки
молоді та спорту.
Проведено загальноміський день
2.1.5. Організовувати та проводити спортивні, оздоровчі заходи 2017-2021 Управління
здоров'я, загальноміська руханка,
та акції з популяризації здорового способу життя. Започаткувати
роки
молоді та
проводяться майстер-класт та пок4азові
загальноміські Дні баскетболу футболу тощо.
спорту, "Спорт
виступи з різних видів спорту, які
для всіх".
культивуються в місті.

2.1.6. Сприяти залученню інвесторів до розширення мережі
сучасних центрів та клубів фізкультурно-спортивної
спрямованості різних організаційно-правових форм, які
надаватимуть доступні та високоякісні фізкультурнооздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях
масового відпочинку громадян, зокрема інвалідам (парк ім.
М. Чекмана, парк ім. І. Франка, міський пляж, підлітковий
клуб за адресою вул. Перемоги, 2 та ін.)
2.1.7. Проводити щорічне оцінювання фізичної
підготовленості мешканців міста у відповідності до
встановлених нормативів.

2017-2021 Управління
роки
молоді та
спорту,
громадські
організації.

2017-2021 Управління
роки
молоді та
спорту,
управління

2.1.8. Залучати представників підприємств, установ, організацій
різних форм власності до занять фізичною культурою і спортом за
місцем роботи та за місцем проживання та відпочинку.

2017-2021
роки

2.1.9. Проводити міські спартакіади та інші масові фізкультурноспортивні заходи серед працівників підприємств, установ та
організацій, фізкультурно-спортивних товариств (ФСТ «Україна»,
«Динамо», «Спартак», військових формувань, правоохоронних
органів.

2017-2021
роки

2.1.10. Надавати організаційну, фінансову підтримку громадським
організаціям, спортивним клубам фізкультурно-спортивної
спрямованості, які мають певні здобутки у соціальній сфері
Сприяти розширенню їх мережі.

2017-2021
роки

2.1.11. Залучати населення з обмеженими можливостями
(товариство молодих інвалідів та ін.) до систематичних занять з
фізичної культури і спорту.

2017-2021
роки

2.1.12. Сприяти наданню у користування безкоштовно
спортивних споруд усіх форм власності, облаштованих
засобами безперешкодного доступу до них для проведення
фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед
інвалідів і забезпечити доступ до них осіб з обмеженими
фізичними можливостями.

2017-2021
роки

освіти, "Спорт
для всіх".
Управління
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні
товариства,
"Спорт для всіх".
Управління
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні
товариства,
"Спорт для всіх".
Управління
молоді та спорту,
управління
освіти,
фізкультурноспортивні
товариства.
Управління
молоді та спорту,
центр
«Інваспорт»,
управління
освіти,
управління праці
та соціального
захисту
населення,
"Спорт для всіх".
Управління
молоді та
спорту,
фізкультурноспортивні
товариства, центр
«Інваспорт»,

Проведено загальноміський день
здоров’я серед працівників
управлінь, департаментів, установ
комунальної власності та депутатів
Хмельницької міської ради.

Змагання у І півріччі не проводились,
проте долучались люди з обмеженими
можливостями до проведення
загальноміських заходів

ДЮСШ №№1,3, клуб «Сиріус»
(Перемоги, 2) забезпечені засобами
безперешкодного доступу до них для
проведення занять; ДЮСШ №2, СКЦ
«Плоскирів» частково забезпечені.

2.1.13. Надавати методичну, організаційну, фінансову допомогу
для підготовки та участі спортсменів, збірних команд міста в
обласних, всеукраїнських масових фізкультурно-спортивних
заходах.

2017-2021
роки

2.1.14. Щорічно проводити міські спартакіади серед учнів середніх 2017-2021
навчальних закладів, вищих навчальних закладів типу:
роки
університет, академія, інститут та коледж, технікум, училище.

2.1.15. Здійснювати постійний моніторинг матеріальнотехнічного забезпечення фізкультурно-спортивним
інвентарем та обладнанням навчальних закладів і під час
формування бюджетних запитів, передбачати витрати для
придбання необхідного у наступному році.

2017-2021
роки

2.1.16. Продовжити сприяти утворенню у закладах освіти
мережі спортивних клубів та центрів студентського спорту.
Розробити Положення про створення Центру студентського
спорту на основі Типового Положення про створення такого
центру.
2.1.17. Зберегти та забезпечити розвиток мережі дитячопідліткових фізкультурно-спортивних клубів, любительських
об’єднань за місцем проживання населення.

2017-2021
роки

управління
освіти,
управління праці
та соціального
захисту
населення.
Управління
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні
товариства,
управління
освіти, «Спорт
для всіх».
Управління
молоді та
спорту,
управління
освіти, "Спорт
для всіх".
Управління
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні
товариства,
управління
освіти, "Спорт
для всіх".
Управління
освіти.

2017-2021 Управління
роки
молоді та
спорту, «Спорт
для всіх», центр
по роботі з
дітьми та

У І півріччі проведено 88 навчальнотренувальних зборів по підготовці до
обласних та всеукраїнських змагань.
Профінансовано участь в 11 обласних та
45 всеукраїнських змаганнях

З
міськог
о
бюджет
у–
3863,4
тис.грн.

Проведено міські спартакіади серед
учнів ЗОШ, впу, вузів І-ІІ та ІІІ-ІV р.
акредитації

Збережена мережа підліткових клубів
за місцем проживання, працює 20
клубів, серед яких 12 спортивного
напрямку, 2 клуби поєднують
спортивний та різнопрофільний
напрямок та 6 клубів

підлітками за
місцем
проживання.
2017-2021 Управління
роки
молоді та
спорту.
2017-2021 Управління
роки
молоді та
спорту.

різнопрофільного напрямку.

2.1.18. Надавати організаційну та фінансову підтримку для
Надавалась підтримка ГО «Критична 1,0
проведення спортивно-масових заходів громадським
маса» в проведенні велопарадів та
організаціям спортивного спрямування.
велопробігів
2.1.19. Сприяти створенню нових фізкультурно-спортивних
клубів, виходячи з інтересів та потреб жителів міста та за
умови наявності вільних приміщеннях міської комунальної
власності та новобудовах міста.
2.1.20. Сприяти ефективному використанню спортивних споруд та 2017-2021 Управління
залученню учнів загальноосвітніх закладів до регулярних занять
роки
молоді та
фізичною культурою та спортом в позаурочний час за рахунок
спорту,
збільшення навантаження вчителям фізкультури на гурткову та
управління
секційну роботу з різних видів спорту.
освіти.
2.2. Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених
відповідно до законів, та правоохоронних органах
2.2.1. Сприяти створенню умов для підвищення рівня фізичної
2017-2021 Управління
У 2018 році на базі підліткового
підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах,
роки
молоді та спорту, клубу «Вимпел» працює військовоінших військових формуваннях за рахунок щорічного проведення
фізкультурнопатріотичний гурток «Козацький
міської спартакіади серед допризовної молоді, дитячо-юнацької
спортивні
дух». За адресом вул. Курчатова, 90
військово-спортивної патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") та
товариства,
працює центр молодіжноінших спортивно-масових заходів.
управління
патріотичного виховання
освіти, міські
«ПАТРІОТ» (громадська спілка, якій
громадські
передано приміщення
організації.
тиру).Проведено міський етап та
профінансовано участь збірної
команди міста в обласному етапі
дитячо-юнацької військовоспортивної патріотичної гри "Сокіл"
("Джура")
2.2.2. Сприяти відновленню стрільби в клубах, ВНЗ, ПТНЗ, ЗОШ, 2017-2021 Управління
В Хмельницькій ДЮСШ №2 працює
відділень в ДЮСШ, та їх підтримка шляхом організації роботи
роки
молоді та спорту, відділення кульової стрільби.
гуртків, секцій, проведення змагань.
фізкультурноспортивні
товариства,
управління
освіти.
2.3. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення

2.3.1. Впроваджувати соціальну рекламу щодо пропаганди
здорового способу життя, підвищення рівня культури
харчування, небезпеки активного та пасивного
тютюнопаління, вживання алкоголю та наркоманії на
рекламних площинах міста, ЗМІ та інформаційнопросвітницькому інтернет-порталі.

2017-2021 Управління
роки
молоді та
спорту,
управління
охорони
здоров’я,
управління
освіти.

Періодично
висвітлюється
інформація на сайті міської ради,
газеті «Проскурів» та соціальних
мережах. Фахівці Центру соціальних
служб надають практичні поради
щодо профілактики негативних явищ
в молодіжному середовищі в міських
ЗМІ.

2.3.2. Висвітлювати позитивний вплив на здоров'я людини
оптимальної рухової активності у засобах масової інформації,
зокрема на теле-і радіопрограмах: ТРК «Місто», газета
«Проскурів» та ін.

2017-2021 Управління
роки
молоді та
спорту,
управління
охорони
здоров’я, засоби
масової
інформації.

Висвітлюється інформація про
проведення загальноміського Дня
здоров’я, Олімпійського дня,
руханок.
Під час загальноміських заходів
презентують свою діяльність
спортивні школи міста.
Постійно висвітлюються анонси про
проведення велопробігів, велопарадів
та інших спортивних заходів.
Проведено на клубах за місцем
проживання зустрічі з відомими
спортсменами

2.3.3. Залучати до пропаганди здорового способу життя
2017-2021
громадські об'єднання, профспілкові організації,
роки
роботодавців, державних та громадських діячів, відомих
спортсменів та митців під час засідань за «круглим столом»,
зустрічей з відомими спортсменами, проведенні
загальноміських заходів.
2.4. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту
2.4.1. Сприяти діяльності закладів фізичної культури і спорту, які
2017-2021
забезпечують розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту –
роки
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, збереженню їх оптимальної
мережі та стабільного фінансування.

2.4.2. Залучати дітей та молодь до регулярних занять фізичною
культурою і спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах усіх
типів і форм власності шляхом проведення показових занять,
флешмобів, руханок, змагань.

Управління
молоді та
спорту.

Управління
молоді та
спорту,
фізкультурноспортивні
товариства,
управління
освіти.

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні

Утримання ДЮСШ – 10326,2 тис.
грн. (у т. ч. 816,3 тис.
грн.
спецрахунок)
На фінансову підтримку ДЮСШ
обласної організації фізкультурноспортивного товариства “Україна”
протягом І півріччі 2018 року з
міського бюджету було спрямовано
1863,0 тис. грн.
В дитячо-юнацьких спортивних
школах усіх типів і форм власності,
які знаходяться на території міста
займається близько 7 тис. чол.

З
міськог
о
бюджет
у–
12189,2
тис.грн.

2.4.3. Забезпечувати модернізацію та зміцнення матеріальнотехнічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
облаштовувати необхідним обладнанням та інвентарем.

2.4.4. Забезпечувати підготовку та участь міських
спортсменів різних вікових груп у спортивних заходах
міського, обласного та всеукраїнського рівнів з олімпійських,
неолімпійських та інших видів спорту.

2.4.5. Проводити заходи з оздоровлення вихованців дитячоюнацьких спортивних шкіл (під час літніх канікул (в канікулярний
період).

2.4.6. Надавати фінансову підтримку молодим тренерам та
тренерам, які працюють з групами початкової підготовки.

2.5. Розвиток спорту вищих досягнень
2.5.1. Забезпечувати підготовку та участь міських спортсменів
різних вікових груп у спортивних заходах обласного,
всеукраїнського та міжнародного рівнів з олімпійських,
неолімпійських та інших видів спорту.

товариства,
управління
освіти.
2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні
товариства,
управління
освіти.

Відділення ДЮСШ проводять
показові де презентують свої види
спорту.
Придбано: захисний шолом для
змагань з тхеквондо, комплектуючу
запчастину до жилетів, покриття на
килим ,
форма фехтувальна 5
комплектів,
обладнання
для
освітлення.

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні
товариства,
управління
освіти.
2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні
товариства,
управління
освіти.

У І півріччі проведено 88 навчальнотренувальних зборів по підготовці до
обласних та всеукраїнських змагань.
Профінансовано участь в 11 обласних та
45 всеукраїнських змаганнях

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні
товариства,
управління
освіти, ДЮСШ.
2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні
товариства,
управління

З
міського
бюджет
у
профіна
нсовано
370,4
тис.грн.

Охоплено відпочинком 170 дітей в в
таборах з денним перебуванням при
дитячо-юнацьких спортивних школах
№№1-3 (98,0 тис. грн. з міського
бюджету).
Взято участь у загальноміському Дні
здоров’я, Руханці та Олімпійському
дні.
Тренери-викладачі отримують
заробітну плату згідно тижневого
навантаження.

З
міського
бюджет
у
профіна
нсовано
98,0 тис.
грн.

Проведено 55 загальноміських
фізкультурно-спортивних заходів з
олімпійських та неолімпійських видів
спорту. Проведено 3 велопробіга,

З
міського
бюджет
у
профіна
нсовано
182,0

проводився пробіг вулицями міста
«KHMELNYTSKY СITY RUN 2018”,

освіти.

2.5.2. Здійснювати заходи заохочення (виплата фінансової
допомоги) кращих спортсменів та їх тренерів, надавати необхідну
допомогу у вирішенні житлових та інших побутових питань.
2.5.3. Сприяти участі представників міста Хмельницького на
міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських,
неолімпійських та інших видів спорту серед спортсменів
різних вікових груп, спортсменів з особливими потребами та
ветеранів шляхом надання їм фінансової підтримки для
здійснення відрядження на змагання і підготовки до них
(проведення навчально-тренувальних зборів, придбання
спортивного обладнання, інвентарю, екіпіровки тощо).
2.5.4. Надавати фінансову допомогу спортсменам, які посіли
І-VІ місце на Олімпійських, Паралімпійських та
Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх,
чемпіонатах світу І-ІІІ місце та особистим тренерам і
фахівцям, які сприяли досягненню цих результатів.
2.5.5. Виплачувати стипендію кращим спортсменам міста

2.5.6. Виплачувати премію кращим тренерам міста

в якому прийняли участь мешканці
міста, області та гості з інших міст
України, згідно заявок близько 700
чоловік
Спортсменам чемпіонам та призерам
чемпіонатів світу та Європи та
тренерам, які їх підготували
виділяються відповідно пільгової
черги земельні ділянки.

тис.грн

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту.

Стипендія міського голови п'ятнадцяти
кращим спортсменам міста виплачена за
січень-червень 2018 року

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту.

Премія міського голови п'ятнадцяти
кращим тренерам міста виплачена за
січень-червень 2018 року

З
міського
бюджет
у
виплаче
но-116,3
тис. грн.
З
міського
бюджет
у
виплаче
но 118,9
тис. грн

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні
товариства.
2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні
товариства.

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту.

2.6. Розвиток спорту ветеранів та людей з особливими потребами
2.6.1. Залучати населення з особливими потребами до занять з
2017-2021 Управління
фізичної культури і спорту, в т.ч. під час проведення заходів та
роки
молоді та спорту,
акцій з популяризації фізичної культури і спорту.
фізкультурно-

2.6.2. Проводити міські змагання з видів спорту для людей з
особливими потребами, відповідних нозологій (чемпіонати міста,
Кубки міста, турніри, матчеві зустрічі, спартакіаду «Повір в себе»
та інші заходи).

2017-2021
роки

2.6.3. Сприяння у підготовці та участі міських спортсменів у
спортивних заходах міського, обласного, всеукраїнського та
міжнародного рівнів з видів спорту для людей з з особливими
потребами.

2017-2021
роки

2.6.4. Здійснювати заходи заохочення, відзначення
спортсменів з особливими потребами.

2017-2021
роки

2.6.5. Здійснювати заходи щодо адаптації спортивної
інфраструктури до потреб людей з особливими потребами.

2017-2021
роки

2.6.6. Сприяти у підготовці та участі міських спортсменів у
спортивних заходах міського, обласного, всеукраїнського рівнів з
видів спорту для ветеранів.

2017-2021
роки

спортивні
товариства,
міський осередок
НОК України,
центр
«Інваспорт»,
«Спорт для
всіх».
Управління
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні
товариства, центр
«Інваспорт».
Управління
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні
товариства,
міський осередок
НОК України,
центр
«Інваспорт».
Управління
молоді та спорту,
міський осередок
НОК України,
центр
«Інваспорт».
Управління
молоді та спорту,
центр
«Інваспорт».
Управління
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні
товариства,
міський осередок

Змагання у І півріччі не проводились,
проте долучались люди з обмеженими
можливостями до проведення
загальноміських заходів

Проводився
відкритий
міський
турнір з волейболу серед ветеранів
старше (40+) пам’яті М. Чекмана,
чемпіонат міста з футзалу серед
ветеранів (35+, 45+).

НОК України,
міський осередок
ветеранів спорту
МАФІС.
2.6.7. Забезпечити спортивні споруди засобами
2017-2021 Управління
ДЮСШ №№1,3, клуб «Сиріус»
безперешкодного доступу до місць занять для людей з
роки
молоді та спорту, (Перемоги, 2) забезпечені засобами
обмеженими фізичними можливостями.
центр
безперешкодного доступу до них для
«Інваспорт»,
проведення занять; ДЮСШ №2, СКЦ
управління
«Плоскирів» частково забезпечені.
освіти,
управління
житловокомунального
господарства,
управління
освіти,
фізкультурноспортивних
організацій.
2.7. Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного,
інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту
2.7.1. Сприяти підвищенню кваліфікації кадрів, проведенню
2017-2021 Управління
Курси з підвищення класифікації та
атестації фахівців у сфері фізичної культури.
роки
молоді та спорту, атестацію на другу категорію з 2017
управління
року почали проводитись на базі
освіти.
ХНУ, для отримання першої та
вищої категорії тренери подають
заявки до Київського університету
фізкультури.
2.7.2. Проводити роботу щодо введення посад інструкторів з
2017-2021 Управління
фізичної культури та спорту на підприємствах, установах та в
роки
молоді та спорту,
організаціях міста. (Рекомендувати на підприємствах, установах
фізкультурнокомунальної форми власності).
спортивні
товариства.
«Спорт для
всіх».
2.7.3. Забезпечити поступове збільшення обсягів видатків на
2017-2021 Управління
виконання програм та здійснювати заходи щодо розвитку сфери
роки
молоді та спорту,
фізичної культури і спорту з бюджетів усіх рівнів.
фінансове
управління.

2.7.4. Залучати інвестиції, кошти державного фонду регіонального
розвитку та позабюджетні кошти на розвиток фізичної культури і
спорту, відповідно до чинного законодавства.

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
департамент
економіки.
2.7.5. Здійснювати забудову в кожному районі міста
2017-2021 Управління
багатофункціональних спортивних майданчиків зі штучним чи
роки
житловотрав'яним покриттям, тренажерним обладнанням, пішохідних і
комунального
велосипедних доріжок у місцях проживання та масового
господарства,
відпочинку населення, обладнання пунктів прокату спортивного
управління
інвентарю.
капітального
будівництва,
управління
освіти,
управління
молоді та спорту.
2.7.6. Висвітлювати на місцевих інтернет -порталах, телебаченні та 2017-2021 Управління
радіо інформацію щодо участі міських спортсменів у
роки
молоді та спорту.
всеукраїнських, міжнародних змаганнях, в Олімпійських,
Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та
Європейських іграх.
2.7.7. Сприяти вирішенню соціально-побутових питань
2017-2021 Управління
спортсменам, які посіли призові місця на Олімпійських,
роки
молоді та спорту,
Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та
фінансове
Європейських іграх, чемпіонатах світу і Європи та їх
управління.
тренерам, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів
України.
2.7.8. Надавати організаційну, фінансову допомогу та сприяти
2017-2021 Управління
організаціям, установам у проведенні на території міста
роки
молоді та спорту,
міжнародних, всеукраїнських, обласних спортивних змагань за
фізкультурноучастю міських спортсменів з олімпійських, неолімпійських видів
спортивні
спорту серед спортсменів різних вікових груп, спорту інвалідів та
товариства,
ветеранів.
міський осередок
НОК України,
міський осередок
ветеранів спорту
МАФІС, центр
«Інваспорт».
2.7.9. Забезпечити функціонування служби спортивної
2017-2021 Управління
медицини на якісно новому рівні, в тому числі придбання
роки
охорони

У різних мікрорайонах міста
встановлюються спортивні
майданчики

На сайті Хмельницької міської ради,
теле та радіокомпаніях міста
висвітлюються виступи спортсменів
на всеукраїнських та міжнародних
змаганнях
Спортсменам чемпіонам та призерам
чемпіонатів світу та Європи та
тренерам, які їх підготували
виділяються відповідно пільгової
черги земельні ділянки.
Управлінням молоді та спорту
надається організаційна допомога в
підготовці та проведенні
всеукраїнських змагань з волейболу,
футболу, важкої атлетики,
фехтування, баскетболу та інших
видів спорту. Вперше в місті на СК
“Поділля” розпочала проведення НТЗ
по підготовці до чемпіонатів світу та
Європи збірна команда України з
легкої атлетики.
В місті Хмельницькому функціонує
кабінет спортивної медицини.

необхідного медичного обладнання.

2.7.10. Здійснювати модернізацію, реконструкцію та капітальний
ремонт спортивних споруд, які розташовані на території міста.

2.7.11. Здійснювати будівництво нових спортивних споруд, у т.ч.
плавальних басейнів, льодових арен, багатофункціональних
ігрових майданчиків, майданчиків з тренажерним обладнанням,
будівництво спортивних парків, рекреаційних майданчиків,
пішохідних та велосипедних доріжок у місцях проживання та
масового відпочинку населення, облаштування пунктів прокату
спортивного інвентарю у місцях відпочинку громадян.

2.7.12. Сприяти збереженню діючої мережі дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, розташованих на території міста, здійснювати
фінансову підтримку по утриманню спортивних споруд, об’єктів
для проведення навчально-тренувальних занять та змагань дитячоюнацьких спортивних шкіл міста. Надавати фінансову,
матеріальну допомогу (підтримку) установам і організаціям
фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивним об’єктам та

здоров’я,
управління
молоді та
спорту.
2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
управління
освіти,
управління
капітального
будівництва,
управління
житловокомунального
господарства,
фізкультурноспортивні
товариства.
2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
Управління
капітального
будівництва,
управління
освіти,
управління
житловокомунального
господарства,
фізкультурноспортивні
товариства.
2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
управління
освіти,
фізкультурноспортивні
товариства,

Будівництво мінi-футбольного поля та 2
баскетбольних майданчиків з тенісними
кортами
на
території
стадіону
«Локомотив» СКЦ «Плоскирiв» на
вул. Курчатова, 90

777,9
тис.
грн.

Утримання ДЮСШ – 10326,2 тис.
грн. (у т. ч. 816,3 тис.
грн.
спецрахунок)
На фінансову підтримку ДЮСШ
обласної організації фізкультурноспортивного товариства “Україна”
протягом І півріччі 2018 року з

З
міськог
о
бюджет
у–
12189,2
тис.грн.

спорудам місцевого значення (в межах фінансових можливостей
бюджету міста на відповідний рік).
2.7.13. Забезпечити фінансування дитячо-юнацьких спортивних
шкіл Хмельницької міської ради.

ДЮСШ.
2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
управління
освіти.

2.7.14. Здійснювати заходи щодо розширення переліку та
збільшення обсягів надання платних послуг закладами
фізичної культури і спорту.

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту.

2.7.15. Надавати фінансову підтримку, в межах бюджетних
призначень, спортивним організаціям для розвитку та утримання
міських команд з ігрових видів спорту (футбол, волейбол, регбі,
гандбол, баскетбол, хокей), які приймають участь в обласних,
всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
управління
освіти,
фізкультурноспортивні
товариства.
2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту,
фізкультурноспортивні
організації.

2.7.16. Надавати фінансову підтримку у підготовці та участі
футбольної команди, яка представляє місто у всеукраїнських
змаганнях за рахунок коштів міського бюджету (в межах
бюджетних призначень).

2.7.17. Сприяти розвитку двостороннього, регіонального та
міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту
з організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, містами
побратимами.
Заступник начальника управління молоді та спорту

міського бюджету було спрямовано
1863,0 тис. грн.
Утримання ДЮСШ №№1,2,3 –
10326,2 тис. грн. (у т. ч. 816,3 тис.
грн. спецрахунок)

З
міськог
о
бюдже
ту
–
10326,2
тис.
грн

Надаються платні послуги з
перевезення спортсменів та
користування спортивними
спорудами.
Для участі та підготовки до
всеукраїнських змагань на дається
фінансова підтримка для команд з
волейболу, футболу, футзалу, регбі та
гандболу.
Надається фінансова підтримку у
підготовці та участі футбольної
команди "Поділля”, яка представляє
місто у всеукраїнських змаганнях з
футболу

2017-2021 Управління
роки
молоді та спорту.

О.Мандзій

З
міськог
о
бюдже
ту
–
932, 0
тис.грн

