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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 І півріччя 2020 рік
На утримання закладів та здійснення заходів Програми на 2020 рік, що фінансуються
управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради передбачені видатки в сумі 37355,0
тис. грн, з них по:
- загальному фонду – 33264,4 тис. грн;
- спеціальному фонду – 4090,6 тис. грн., в т.ч. по бюджету розвитку 2892,1 тис. грн
Видатки загального фонду в сумі 33264,4 тис. грн. розподілені наступним чином:
- на виконання соціальних програм та утримання закладів у галузі «сім'ї, жінок, молоді
та дітей» – 7779,2 тис. грн;
- на виконання програм та утримання закладів галузі «Фізична культура і спорт» 25485,2 тис. грн.
Протягом звітного періоду проведено 17 загальноміських заходів щодо підтримки дітей
та молоді, на які фактично використано 270,8 тис. грн.
Надано 7,0 тис. грн. на підтримку молодіжним громадським об’єднанням.
Надано 155 тис. грн на отримання частини пільгового довготермінового кредиту на
придбання житла за рахунок коштів міського бюджету 1 молодій сім’ї.
За І півріччя 2020 року на заходи Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем
проживання витрачено 9,8 тис. грн.. Проведено 77 заходів, з них профінансовано-29 заходів.
Охоплено заходами 1850 дітей та підлітків за місцем проживання. Наймасовіші заходи:
конкурсно-ігрова програма “Новорічна фантазія” на різдвяному ярмарку; організовано при
підліткових клубах “СПОРТИВНЕ ВОЛОНТЕРСТВО” (залучення та пропаганда серед дітей
та підлітків здорового способу життя у вигляді ігор, спортивних занять, розваг на свіжому
повітрі.); розпочато ДВОРОВІ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ ОНЛАЙН; день Здоров’я (змагання з
дартсу стадіон “Поділля”).
За період карантину Міський Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем
проживання відзняв 30 різнопланових відео. Які включали:
- 15 майстер-класів з художньо-естетичного розвитку;
- 8 онлайн занять з основ спортивного тренування в домашніх умовах;
- 1 майстер-клас зі сценічної мови;
- 1 відео нейропрактики;
- 3 відео вітання до Дня матері та Дня Вишиванки;
- 1 пізнавальне відео до Дня Європи;
- 1 онлайн майстер-клас “Квіти для мами своїми руками” спільно із соціальними
партнерами-бібліотеками-філіями 9 та 15.
На балансі Центру - 22 приміщення (з них 1 приміщення офіс Центру, 17 діючих
підліткових клубів).

За І півріччя 2020р. охоплено гуртковою та секційною роботою 1020 ос., в т.ч. в клубах,
що надають платні послуги — 470 ос.( із них пільгових категорій 60 ос.), у бюджетних
клубах – 550 осіб.
Протягом І півріччя 2020 року комунальною установою «Молодіжний центр»
організовано та проведено 55 молодіжні проєкти та заходи спрямовані на створення умов для
різнобічного розвитку потенціалу молоді; утвердження патріотизму, створення умов для
формування екологічної свідомості, навиків здорового способу життя, забезпечення
змістовного та якісного дозвілля молоді.
За пріоритетними напрямами спеціалістами центру було проведено:
Національно-патріотичне виховання - реалізовано 12 заходів. Охоплено 1000
учасників.
Соціально-інклюзивний напрям - проведено 8 заходів. Охоплено 460 учасників.
Неформальна освіта - реалізовано 22 заходи. Охоплено 2000 учасників.
Культурно-масовий напрям - реалізовано 2 загальноміських заходи, 9 заходів Охоплено
близько 3200 учасників.
В молодіжному центрі налагоджено гурткову роботу: щотижневі настільні ігри, вечори
тематичного кіно, обговорення, щотижневі збори волонтерів Молодіжного центру.
За період роботи центру у І півріччі 2020 року охоплено понад 7000 учнівської та
студентської молоді. Із них близько 3000 відвідали Молодіжний центр.
В рамках Різдвяних заходів на площі біля к-ру ім.Шевченка проведено танцювальний
батл «Xmas Dance battle» за участю танцювальних колективів міста. Проведено
загальноміські квест-змагання до 102-ї річниці бою під Крутами.
Протягом лютого учні загальноосвітніх навчальних закладів мали змогу долучитись до
міської акції «Зігрій мене» із збору необхідних речей для безпритульних тварин.
У лютому-березні проведено 2 випуски «Школи сучасного лідера» для учнів шкіл та
коледжів міста. До дня закоханих 13 лютого 2020 року проведено розважальну програму для
покращення комунікації між молодими людьми „Швидкі побачення”.
Протягом січня-березня 2020 року проведено ряд проєктів із неформальної освіти
молоді: тренінг «Сексуальне виховання», освітній проєкт «Школа журналістики» зустрічобговорення «Young talks». У приміщенні Хмельницької міської ради проведено масштабну
конференцію «Від пасиву до активу» за участю міського голови, представників культури та
громадського сектору.
На підтримку людей із інвалідністю 30 січня 2020 року в ТРЦ «Оазис» проведено
фотовиставку «Хмельницький щодня новий» де було презентовано 50 світлин від людей із
інвалідністю. Учасниками проекту були студенти з інвалідністю, Хмельницьке товариство
молоді з інвалідністю «Перспектива», представники ГО «Світ без бар’єрів», підопічні
Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 1, представники УТОС.
Починаючи із березня 2020 року в умовах карантину більшість запланованих заходів
було переформатовано та проведено у режимі Онлайн.
Протягом квітня місяця проведено ряд онлайн проектів: 6 квітня презентація
«Можливості для молоді під час карантину», міні курс із вивчення англійської мови.
Започатковано дві нових рубрики на сторінках соціальних мереж - мотиваційна ранкова
зарядка «Ранок з МЦ», онлайн проєкт “Meeting Online” - регулярні онлайн зустрічі з
провідними експертами у різних сферах із розкриттям актуальних тем та дискусій. 16-20
квітня відбувся онлайн марафон із святкування першої річниці Дня народження МЦ. До дня
Чорнобильської трагедії 24 квітня проведено тематичне онлайн опитування з елементами
інформаційних публікацій. 29.04-01.05 проведено навчання для дівчат та хлопців «Школа
здорових стосунків». В рамках неформальної освіти проведено трьох денне навчання
«Школа медійного лідера» із підвищення навичок формування та поширення ідейних
меседжів, алгоритмів ведення соціальних мереж. У травні проведено соціальне опитуванні
молоді із розкриттям теми «Підвищення еко свідомості молоді». До Дня вишиванки

проведено масштабний онлайн флешмоб «Вишиванка твій символ» з метою популяризації
збереження українських цінностей серед молоді. В рамках відзначення Дня героїв України
відбувся історичний брейн ринг «Нistory smart battle».
Проведено фестиваль пластової культури «Пласт. Тайм». До Всесвітнього Дня донора
крові, проведено акцію «Подаруй краплю крові - врятуй життя» та акцію «Розмальовуй.
Допомагай» із збору коштів для закупівлі антисептиків для медичних закладів міста. У
червні відбувся «Екопохід» за участю молодіжного активу міста - прибирання території
лісосмуги в мікрорайоні Лезневе, проект із формування навичок еко свідомості «Екоквест».
В рамках відзначення Дня молоді та Дня Конституції України в парку Молодіжний
проведено марафон "Pro Молодіжний".
За І півріччя 2020 рік у спортивно-культурному центрі «Плоскирів» в 15 гуртках та
секціях займається в середньому 182 особи, що менше на 120 осіб, ніж у І півріччі 2019 року
(зменшення відбулось у зв’язку із запровадженням Кабінетом Міністрів України карантину).
У І півріччі 2020 року в СКЦ «Плоскирів» відбулось 49 заходів (в т. ч. дистанційних), які
відвідали 13605 людей (за І півріччя минулого року відбулось 14 заходів, які відвідали 2810
осіб): свята - 14, патріотично-виховні програми -13, вечори відпочинку – 11, конкурси - 3,
інші - 8.
Діють спортивні та творчі секції і гуртки: військово-спортивного багатоборства - 3
напрямки, секція з баскетболу - 2 напрямки, фітнес, спортивно-танцювальний клуб
«ДенсСтеп», студія народного танцю «Барвінчата», театральна студія, вокальна студія,
студія образотворчого мистецтва, дорослий хор «Гречаночка», мовна студія (польська мова),
мовна студія (англійська мова), музична студія (напрямок – гітара), студія раннього
розвитку.
З січня 2019 року функціонує спортивно-розважальний центр з плавальним басейном.
За І півріччя 2020 року плавальний басейн відвідало 12967(в т. ч. 78 осіб з інвалідністю) осіб
(в середньому – 2161 осіб на місяць). За І півріччя 2019 року плавальний басейн відвідало
15742 (в т. ч. 40 осіб з інвалідністю) особи (в середньому – 2624 особи на місяць).
Таким чином за І півріччя 2020 року в середньому за місяць відвідали гуртки 182
(гуртки у центрі) + 2161 (плавальний басейн) = 2343 особи.
У зв’язку із запровадженим карантином у березні 2020 року, було скасовано низку
спортивних змагань, творчих фестивалі тощо, у яких вихованці разом зі своїми керівниками
планували взяти участь.
З метою залучення більшої кількості відвідувачів ведеться активна діяльність в
соціальних мережах «Facebook», Інстаграм, в групі СКЦ «Плоскирів», де висвітлено
інформацію, що стосується діяльності спортивно-культурного центру.
Протягом І півріччя 2020 року працівниками Центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді надано 1275 індивідуальних консультацій. Лекційно-просвітницькою
роботою у навчальних закладах міста охоплено 7833 чол. Проведено 23 лекції, 83 бесіди та
тренінгових занять,15 масових заходи, 13 семінарів, 23 засідання комісій та засідання за
круглим столом, 11 акцій та 15 презентацій тощо.
На службу „Телефон Довіри 15-50” за І квартал 2020 року звернулось – 3674 осіб.
Найбільша кількість звернень - із проблем стосунків, особистісних конфліктів та проблем
здоров’я.
Протягом І-го півріччя 2020 року проведено 3 тренінгових заняття з неповнолітніми у
СІЗО щодо мотивації до соціальної поведінки, відповідальності за власне майбутнє, шляхів
подолання конфліктних ситуацій в установі, де вони знаходяться. Соціальною роботою
охоплено 13 осіб, з них 8 - неповнолітніх.
За І-е півріччя 2020 року надійшло 13 повідомлень постановки на облік людей
молодіжного віку, з них 5 - неповнолітніх Складено акти оцінки потреб їх сімей.
Протягом І-го півріччя 2020 року звільнилось 11 осіб, які були засуджені та відбували
покарання у місцях позбавлення волі (відповідно до повідомлень виправних установ). 8 осіб

поставлено на облік, складено акти оцінки потреб та надано інформаційні послуги Центру,
один звільнений не проживає за вказаною адресою, двоє звільнених померли.
За цей період проведено роботу з 3 вагітними, які знаходились у зоні високого ризику
по материнським та перинатальним втратам.
Працівниками Центру спільно з працівниками ювенальної превенції, працівниками
управління праці та соціального захисту населення та служби у справах дітей здійснено 2
комісійних виїзди (2 – за повідомленнями управління праці та соціального захисту
населення) в сім’ї, де були зафіксовані факти вчинення насильства відносно неповнолітніх,
складено акти оцінки потреб. Двом сім’ям послуги надаються за соціальною карткою
отримувача послуг. З особами, які вчинили насильство в сім’ї спеціалістами Центру
проводиться профілактична, психолого-реабілітаційна робота.
Протягом І-го півріччя 2020 року до Центру надійшло 152 повідомлення з органів
поліції на проведення психокорекційної профілактичної роботи щодо випадків насильства,
охоплено соціальною роботою 29 осіб.
Протягом І-го півріччя до Центру звернулось дві сім’ї переселенців із Луганської
області щодо проведення психологічного консультування дітей про надання статусу дітям,
які потерпіли внаслідок воєнних дій на Сході. Крім того для військовослужбовців в рамках
відзначення дня Святого Валентина виготовлено понад 800 «валентинок» учнями шкіл та
передано у зону АТО.
Протягом І-го півріччя 2020 року соціальною роботою охоплено 3 сім’ї, (в них 4
дитини), де є військовослужбовці, які побували у зоні проведення антитерористичної
операції.
Спільно з центром зайнятості проведено 6 тренінгових занять за участі 144 чоловік, які
стоять на обліку у центрі зайнятости у пошуку роботи.
Практичний психолог Центру проводить групи взаємодопомоги для товариства молоді
з інвалідністю «Перспектива». За І-е півріччя 2020 року проведено 6 заходів ( два з них
проведено в on-line режимі).
Станом на 01.07. 2020 року під соціальним супроводженням Центру перебуває один
дитячий будинок сімейного типу та дві прийомні сім’ї, у сім’ях виховується 13 прийомних
дітей. За цей період відбулось 34 зустрічі з ДБСТ та прийомними сім’ями, надано 77 послуг.
В Центрі на розгляді є 3 заяви громадян, які бажають пройти курс навчання кандидатів у
наставники з метою подальшого здійснення наставництва щодо дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Станом на 01.07.2020 року на обліку Центру стоїть 1080 сімей, які перебувають у СЖО.
Протягом звітного періоду під соціальним супроводом перебувало 103 сім’ї. Станом на
01.07.2020 року під соціальним супроводом знаходиться 68 сімей, у яких виховується 112
дітей. Знято із соціального супроводу протягом звітного періоду 35 сімей, у яких
мінімізовано складні життєві обставини. Всього надано 3465 послуг
Фахівцями із соціальної роботи проведено 36 тренінгових та лекційних занять, бесід,
презентацій, заходів для 1179 учнів загальноосвітніх шкіл, студентів, військовослужбовців.
За І-е півріччя 2020 року здійснено 186 обстежень сімей з дітьми, які отримують
державну соціальну допомогу при народженні дитини. Встановлено, що в обстежених 159
сім’ях батьки задовольняють потреби дітей відповідно віку та використовують соціальні
виплати за призначенням. У 27 сім’ї фахівцями подавались пропозиції на припинення
виплати державної допомоги при народженні дитини.
За звітний період надано 94 висновки оцінки потреб дитини та її сім’ї для призначення
допомоги на дітей одиноким матерям до органу соціального захисту населення.
З метою покращення психоемоційного стану дітей до психологів Центру з письмовими
заявами звернулось 18 сімей.
Центр соціальних служб пропонує безкоштовну психологічну діагностику готовності
дітей до школи. За І-е півріччя 2020 року до психолога звернулось 5 сімей з дітьми.
Станом на 01.07.2020 року касові видатки галузі «Фізична культура і спорт» складають
23047 тис. грн.

Загальний фонд склав 20316,6 тис.грн., з них:
- фінансування ДЮСШ – 11594,2 тис. грн.;
- фінансування ДЮСШ фізкультурно-спортивного товариства «Україна» 3458,4
тис.грн.;
- фінансування спортивних заходів управління 4652,1 тис. грн. (в т.ч. на фінансування
участі міських спортсменів та команд з ігрових видів спорту в чемпіонатах України та інших
всеукраїнських змагань – 3540,1 тис. грн.).
Бюджет розвитку склав 2075,9 тис. грн, з них:
- фінансування ДЮСШ 1608,3 тис.грн.
- фінансування ФСТ «Україна» 467,6 тис.грн.
Власні надходження ДЮСШ 654,5 тис.грн.
За звітний період управлінням молоді та спорту проведено 45 міських спортивномасових заходів, 67 навчально-тренувальних зборів, профінансовано участь міських
спортсменів у 5 обласних та 34 всеукраїнських змаганнях.
До складу збірних команд України входить понад 50 спортсменів міста.
Вдало виступили Хмельницькі спортсмени:
- на чемпіонаті Європи з кульової стрільби. Чемпіонкою стала майстер спорту України
Маргарита Тарканій. 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;
- Чумак Дмитро виборов золоту нагороду на Кубку Європи з важкої атлетики, який
відбувся у січні 2020 року в Римі (Італія).
Неодноразовими чемпіонами та призерами всеукраїнських змагань ставали спортсмени
з кікбоксингу, пауерліфтингу, тхеквондо ВТФ та інші. Переможцями обласних змагань стали
збірні команди м.Хмельницького з армспорту, кікбоксінгу, важкої атлетики, боксу,
пауерліфтингу, легкої атлетики.
Проведено чемпіонати міста з футзалу серед юнаків в трьох вікових групах. Тривають
чемпіонати та кубки міста з міні-футболу та футболу. Проведені спартакіади міста серед
учнів закладів загальної середньої освіти, студентів ПТНЗ та ВНЗ усіх рівнів акредитації з
різних видів спорту.
Регбійна команда “Поділля” у 2019 році виборола друге місце чемпіонату України та
готується виступати у сезоні 2020 року. Чоловіча команда “Новатор» продовжує виступи в
чемпіонаті України з волейболу в суперлізі. Жіноча волейбольна команда “Новатор-ХНУ” у
сезоні 2018-2019 року виступала в суперлізі, у сезоні 2019-2020 змагаються у першій лізі.
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». У сезоні 2019-2020 року
розпочала свої виступи чоловіча гандбольна команда «ХНУ-ДЮСШ № 1» у першій лізі.
У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантином значна кількість заходів були відмінені
або перенесені на невизначений період, тренування та змагання відбувалися у дистанційному
режимі. Зокрема, змагання «Нова пошта напівмарафон» відбувся в онлайн режимі. Учасники
змагалися на своїх трасах по місцю проживання, а переможця та призерів змагань було
обрано за кращим часом та нагороджено медалями та сувенірами організаторами заходу.
Вперше були проведені міські змагання з такого виду спорту, як дуатлон (плавання та
біг). В подальшому планується проведення повноцінного триатлону (плавання, велосипед,
біг).

Проводяться чемпіонати міста та міські турніри з видів спорту, які культивуються у
місті, найбільш масовими з них є: футбол, футзал, кульова стрільба, художня гімнастика,
волейбол, гандбол, теніс, шахи, легка атлетика та інші.
Виплачується стипендія міського голови п'ятнадцяти кращим спортсменам міста та
премія міського голови п'ятнадцяти кращим тренерам міста. Стипендія 331,3 тис.грн.
Премія-189,2 тис.грн
На фінансову підтримку ДЮСШ обласної організації фізкультурно-спортивного
товариства “Україна” протягом І кварталу 2020 року з міського бюджету було спрямовано
3458,4 тис.грн.
Управлінням молоді та спорту профінансовано участь міських спортсменів у 5
обласних та 34 всеукраїнських змаганнях на суму 399,6 тис.грн. та 67 навчальнотренувальних зборів до обласних та всеукраїнських змагань - 3140,5 тис.грн.
Придбано 2 тенісних столів для вихованців ДЮСШ №3.
Придбано байдарка, весло, покриття для художньої гімнастики для ДЮСШ № 2.
Виготовлено ПКД, проводиться монтаж нової системи опалення в залі боксу ДЮСШ
№2 «Авангард».
Придбано човен байдарка, 2 весла, спортивний човен для ХДЮСШ №3 «Спартак».
Проводиться реконструкція (встановлення табло) СК «Поділля» ДЮСШ №1.
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