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Інформація
про стан виконання комплексної Програми реалізації молодіжної політики та розвитку
фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 20172021 роки за І півріччя 2021 рік
На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються управлінням молоді та
спорту Хмельницької міської ради на 2021 рік передбачені видатки в сумі 95067,6 тис. грн, з
них по:
- загальному фонду – 87814,3 тис. грн
- спеціальному фонду – 7253,3 тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку 4267,5 тис. грн.
Касові видатки загального фонду за І півріччя 2021 року складають 45658,0 тис.грн. , у
т.ч.:
- -на виконання соціальних програм та утримання закладів у галузі «Сім'ї, жінок,
молоді та дітей» – 8041,7 тис. грн.
- -на виконання програм та утримання закладів галузі «Фізична культура і спорт» 37616,3 тис. грн.
Касові видатки спеціального фонду за І півріччя поточного року по галузі складають
3039,9тис.грн., в т.ч. по:
- галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей на загальну суму – 1603,4 тис.грн.
- галузі «Фізична культура і спорт» на загальну суму – 1436,6 тис.грн.
Профінансовано з бюджету розвитку за І півріччя 2021 року 1056,8 тис.грн.
Станом на 01.07.2021 року касові видатки галузі «Фізична культура і спорт» складають
39052,9 тис. грн.
Загальний фонд склав 37616,3 тис. грн., з них:
- фінансування ДЮСШ – 22774,7 тис. грн.;
- фінансування ДЮСШ фізкультурно-спортивного товариства «Україна» 4553,4 тис.
грн.;
- фінансування спортивних заходів управління 9526,9 тис. грн. (в т. ч. на фінансування
- участі міських спортсменів та команд з ігрових видів спорту в чемпіонатах України
та
- інших всеукраїнських змагань – 6045,1 тис. грн.).
Бюджет розвитку склав 512 тис. грн, з них:
- фінансування ДЮСШ 466,8 тис. грн;
- фінансування ФСТ «Україна» 15,2 тис. грн.
Власні надходження ДЮСШ 924,6 тис. грн.
Три проекти стали переможцями Бюджету участі нашого міста, які
реалізовуватимуться у 2021 році в рамках Програми бюджетування за участі громадськості
міста Хмельницького на 2020-2022 роки;
1) мультифункціональний coworking-простір ДЮСШ №1 (118,770 тис. грн);
2) Khmelnytskyi family fest 2021 (149,965 тис. грн);
3) настільний теніс від любителів до чемпіонів (145,410 тис. грн).
За звітний період управлінням молоді та спорту проведено 49 міських спортивномасових заходів, 143 навчально-тренувальних зборів, профінансовано участь міських
спортсменів у 19 обласних та 69 всеукраїнських змаганнях.
До складу збірних команд України входить понад 50 спортсменів міста.

Вдало виступили Хмельницькі спортсмени:
- Марина Бех-Романчук здобула перемогу у стрибках у довжину з високим результатом
6,92 метри на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні, який пройшов у м.Торунь
(Польща) 03-06 березня 2021 року. Марина була визнана найкращою легкоатлеткою березня
в Україні. Вдало виступає Марина на міжнародних змаганнях, постійно займаючи місце у
трійці призерів. Цілеспрямовано готується до Олімпійських ігор у Токіо.
Високі результати були показані нашими спортсменами на всеукраїнських змаганнях та
чемпіонатах України, здобувши медалі різних гатунків з видів спорту, таких як важка
атлетика, бокс, легка атлетика, кульова стрільба, бокс, тхеквондо ВТФ, гирьовий спорт,
дзюдо та інші. Проведено чемпіонати міста з футзалу серед юнаків в трьох вікових групах.
Тривають чемпіонати та кубки міста з міні-футболу.
Проведені чемпіонати міста та турніри серед учнів закладів загальної середньої освіти з
волейболу, баскетболу, регбі та футзалу.
Регбійна команда “Поділля” у 2020 році виборола друге місце чемпіонату України та
продовжує виступати у сезоні 2021 року. Дитячі регбійні команди впевнено здобувають
перемоги на чемпіонатах України у своїх вікових категоріях. Чоловіча волейбольна команда
“Новатор» продовжує виступи в чемпіонаті України з волейболу в суперлізі. Жіноча
волейбольна команда “Новатор-ХНУ” у сезоні 2020-2021 змагаються у першій лізі, так само
як і в минулому сезоні. Футбольна команда “Поділля” посіла перш місце у чемпіонаті
України з футболу серед команд другої ліги ПФЛ України групи Б та перейшли у першу лігу
чемпіонату України. Футзальна команда “Сокіл” продовжує свої виступи в Екстра-лізі
чемпіонату України з футзалу. Вдало дебютувала команда міста з футзалу «Хмельницькі
делікатеси» та стали чемпіоном Першої ліги Всеукраїнського фіналу АФЛУ у сезоні
2020/2021 років. Команда «Helpix» здобула срібну нагороду Вищої ліги Всеукраїнського
фіналу АФЛУ сезону 2020/2021 років. Продовжує виступи в чемпіонаті України з баскетболу
жіноча команда БК «Хмельницький» в вищій лізі та в першій лізі чоловіча команда БК
«Хмельницький». У сезоні 2020-2021 року успішно чоловіча гандбольна команда «ХНУДЮСШ № 1» здобула перемогу у першій лізі серед чоловічих команд та перейшли у Вищу
лігу чемпіонату України.
Вперше у місті Хмельницькому проводилися змагання з плавання на відкритій воді, де
взяло участь понад 200 учасників з усієї України. У рамках молодіжно-спортивного
фестивалю «My fest» відбулися змагання найсильніших атлетів України на чолі з Василем
Вірастюком.
Проводяться чемпіонати міста та міські турніри з видів спорту, які культивуються у
місті, найбільш масовими з них є: футзал, кульова стрільба, художня гімнастика, волейбол,
гандбол, теніс, шахи, бокс, легка атлетика та інші.
Виплачується стипендія міського голови двадцяти кращим спортсменам міста та премія
міського голови двадцяти кращим тренерам міста.
На фінансову підтримку ДЮСШ обласної організації фізкультурно-спортивного
товариства “Україна” протягом І кварталу 2021 року з міського бюджету було спрямовано
4553,4 тис. грн.
Протягом І півріччя 2021 року на реалізацію заходів з молодіжної політики виділялись
кошти з міського бюджету:
- на утримання Центрів: 8273,9 тис. грн. (Центру по роботі з дітьми та підлітками за
місцем проживання: 2315,7 тис. грн., Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
2765,0 тис. грн., спортивно-культурний Центр «Плоскирів»: 2364,6 тис. грн., КУ
«Молодіжний центр»: 828,6 тис. грн.)
Протягом звітного періоду проведено 14 загальноміських заходи щодо підтримки дітей
та молоді, на які фактично використано 644,0 тис. грн., в т. ч. 110,0 тис. грн. на організацію
відпочинку дітей га базі ДЮСШ №31-3.
Проведено фестивалі для учнівської молоді «Молодь обирає здоров’я», «My Fest» до
Дня молоді в Україні, За І півріччя 2021 р. в клубах та секціях Центру по роботі з дітьми та
підлітками за місцем проживання займалося 950 осіб., в т.ч. в клубах, що надають платні
послуги - 420 ос.( із них пільгових категорій 65 ос.), у бюджетних клубах –530 осіб. Всього в

Центрі по роботі з дітьми та підлітками функціонує 30 гуртків та секцій.Протягом І півріччя
2021 року у спортивно-культурному центрі «Плоскирів» в 12 гуртках та секціях займалося в
середньому 225 осіб, що більше на 43 особи, ніж за І півріччя 2020 року. Розширено мережу
комунальних установ, підпорядкованих управлінню. З січня 2019 року функціонує
спортивно-розважальний центр з плавальним басейном при СКЦ «Плоскирів». За І півріччя
2021 року плавальний басейн (вул.Зарічанська,11Ж) відвідали 12967 осіб (в т. ч. 78 осіб з
інвалідністю).
Протягом звітного періоду приміщення КУ «Молодіжний центр» надано
представникам 5 громадських організацій понад 20 разів.
З метою утвердження національно-патріотичного виховання молоді у І півріччі 2021
року проведено історичний брейн-ринг для учнів старших класів «Бій під Крутами» до Дня
пам’яті Бою під Крутами. Протягом лютого проведено соціологічне опитування серед молоді
міста «Навколо молоді». До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні проведено лекторій та
виставку світлин «Зима, що нас змінила». Проведено загальноміський флешмоб за участю
учнів закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади
«Доброволець» до Дня українського добровольця. 26 квітня експозицію «Pro Чорнобиль». 15
травня «Великий розіграш» до Дня вишиванки. 20 травня загальноміську квест гру
«Стежками героїв» до Дня Героїв України. 05 червня відбулась мандрівка «Велика гра». 24
червня до Дня Конституції України проведено дебатний турнір «Твоє місто, твій вибір».
Ведуться публікації в соціальних мережах в рамках інформаційного проєкту «Цей день в
історії» - інформаційний довідник про визначні дати, події та особистості.
У лютому проведено триденне онлайн навчання «Активні громадяни», навчання для
молоді за програмою Британської ради. 24-25 лютого проведено школу неформальної освіти
молоді «Я - агент змін», серія тренінгів та воркшопів, яка направлена на розкриття
можливостей участі молоді у процесах суспільних перетворень. 04 березня проведено
воркшоп із заповнення грантових заявок. 10-11 березня освітній проєкт «Школа
журналістики» - тренінг спрямований на покращення медіаграмотності молоді. 30 березня молодіжний онлайн форум «Навколо освіти» з метою розкриття освітніх можливостей для
молоді. 29-30 квітня проєкт «Школа здорових стосунків», проєкт онлайн риторики «Твій
голос». У травні стартував проєкт «Молодіжний подкаст на базі МЦ». Проведено
неконференцію «Чому волонтер». Протягом червня проведено ряд «наукпоп пікніків»,
кінопереглядів та лекторіїв «просто неба». 8 червня проведено круглий сіл у форматі
«світового кафе» «Можливості для молоді». 11-13 червня реалізовано триденний виїзний
проєкт «Школа сучасного лідера» для учнів старших класів За напрямом неформальної
освіти реалізовується проєкт «Молодіжна просвіторія».
Начальник управління

Сергій РЕМЕЗ

