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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 І півріччя 2019
року
На утримання закладів та здійснення заходів у І півріччі 2019 р., що фінансуються
управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради передбачені видатки в сумі
32315,6 тис. грн., з них по:
- загальному фонду – 29954,2 тис. грн.
- спеціальному фонду – 3261,4 тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку 2259,1 тис. грн.
Видатки загального фонду в сумі 29054,2 тис. грн. розподілені наступним чином:
- на виконання соціальних програм та утримання закладів у галузі «Сім'ї, жінок,
молоді та дітей» – 6809,5 тис. грн.
- на виконання програм та утримання закладів галузі «Фізична культура і спорт» 22244,7 тис. грн.
Всього профінансовано у І півріччі 2019 року 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 2251,1 тис.грн.
Відповідно до рішення сесії управлінню молоді та спорту виділяються кошти:
- на утримання ДЮСШ – 9655,6 тис. грн.;
- на фінансування спортивних заходів управління 7844,5 тис. грн. (в т.ч. на
фінансування участі міських спортсменів та команд з ігрових видів спорту в чемпіонатах
України та інших всеукраїнських змагань – 743,9 тис. грн.).
За звітний період управлінням молоді та спорту проведено 86 міських спортивномасових заходів, 124 навчально-тренувальних зборів, профінансовано участь міських
спортсменів у 19 обласних та 68 всеукраїнських змаганнях.
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 «Family Fast», 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».
Постійно у відповідності до календарного плану 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
269,8 тис. грн. та 136,9 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 малого (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 виділено в І
півріччі поточного року 180,00 тис. грн.
Департаментом освіти та науки в І півріччі поточного року розпочато капітальні
ремонти спортивних споруд, які розташовані на території спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №7 м.Хмельницького (672,1 тис. грн.), Гімназії №2 м.Хмельницького
(763,3 тис.грн.), Хмельницької гімназії №1 ім.В.Красицького (509,8 тис. грн.), Хмельницької
середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 ім.І.Огієнка (871,4 тис. грн.), ЗОШ
№19.
Завершено капітальний ремонт нежитлового приміщення міської комунальної
власності «Молодіжний центр» по вул.Кам’янецькій,63 на суму 1048,1 тис. грн.
Обсяги фінансування по галузі «Сім'ї, жінки, молодь та діти» за І півріччя 2019 року
склали 8063,4 тис.грн., в т.ч. по бюджету розвитку – 2051,3 тис.грн. Протягом звітного
періоду проведено 12 загальноміських заходів щодо підтримки дітей та молоді, на які
фактично використано 450,0 тис. грн.
Проведено фестивалі для учнівської молоді «Молодь обирає здоров’я», «Свіжий вітер»
в рамках Дня довкілля та «My Fest» до Дня молоді в Україні.
Надано фінансову підтримку 5-м молодіжним громадським організаціям на суму 46,0
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.
Розширено мережу комунальних установ, підпорядкованих управлінню. З січня 2019
року функціонує спортивно-розважальний центр з плавальним басейном при СКЦ
«Плоскирів». За І півріччя 2019 року плавальний басейн відвідало 15742 особи (в середньому
– 2624 особи на місяць). З січня 2019 року басейн відвідало людей з інвалідністю - 40 осіб (в
середньому 6-7 осіб на місяць).
В березні відбулося урочисте відкриття комунальної установи «Молодіжний центр»
(вул.Кам’янецька,63). Протягом І півріччя 2019 року КУ «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.
Протягом І півріччя 2019 року на реалізацію заходів з молодіжної політики виділялись
кошти з міського бюджету:
- На утримання Центрів: 5399,7 тис. грн. (Центру по роботі з дітьми та підлітками за
місцем проживання: 1468,7тис. грн., Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
1521,9 тис. грн., спортивно-культурний Центр «Плоскирів»: 2004,4 тис. грн., КУ
«Молодіжний центр»: 404,7 тис. грн.)
- на заходи в напрямку відродження національно-патріотичного виховання,
утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді: 65,2 тис. грн. (проведено 46
заходів);
- 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 175,0 тис. грн з міського бюджету на отримання частини пільгового
довготермінового кредиту на отримання житла багатодітній сім’ї Блажкової І.О.
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