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Законодавча та нормативна база
Заходи програми розроблені відповідно до таких законодавчих та нормативних
актів щодо реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в
Україні, Хмельницькій області та місті Хмельницькому:
- Конституції України;
- Законів України:
«Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06 2001 р. № 2493-III
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 р.
№ 2998-XII;
«Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. N 2558-ІІІ;
«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. N 2402-ІІІ;
«Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 р. № 375-VI із змінами від
14.07.2015 р.;
«Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 01.12.1998 р. № 281-XIV;
«Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 р. № 3808-ХІІ
- Програм:
Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Обласної цільової соціальної програми «Молодь Хмельниччини» на 2016-2020 роки.

Програма підготовлена управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради за
участю:
управління освіти;
управління праці та соціального захисту населення;
управління культури і туризму;
служби у справах дітей;
Хмельницького міського центру зайнятості;
молодіжних громадських організацій;
громадських організацій фізкультурно-спортивного напрямку.

Вступ
Характеристика сучасного стану галузі
Управліннями молоді та спорту, освіти, культури і туризму та іншими
проводиться робота з виконання заходів реалізації програми.
На виконання завдань та заходів програми щорічно виділяються кошти з міського
бюджету, що дало змогу проводити більше 200 молодіжних та спортивних заходів. Якщо
у 2012 році використано 9,3 млн. грн., то у 2016 році 25,3 млн. грн.
Протягом останніх чотирьох років з метою соціального становлення молоді,
розвитку фізичної культури та спорту, організації змістовного дозвілля молоді та
популяризації здорового способу життя
відкрито:
- підлітковий клуб «Індіго» (вул. Лісогринівецька, 16/1)
- підлітковий клуб «Вимпел» (вул. Трудова, 17)
- підлітковий клуб «Сиріус» (вул. Перемоги, 2) після капітального ремонту для
роботи з дітьми з обмеженими можливостями;
виділено:
- приміщення (вул. Кам’янецька, 74) для роботи фахівців із соціальної роботи
надано: матеріальну допомогу спортсменам та тренерам які посіли І- ІV місце на ХХХІ
Літніх Олімпійських іграх та XV Літніх Паралімпійських іграх на суму 400 тис. грн.
забезпечено: виплату щомісячної стипендії міської ради 10 кращим спортсменам (до 70,0
тис. грн. щорічно).
проведено капітальні ремонти:
спортзалів та облаштування зовнішнього освітлення футбольного поля з
встановленням освітлювальних мачт у ДЮСШ №1 на вул. Щорса, 17;
спортивних залів боротьби та боксу на вул. Проскурівській, 66,
приміщення шахового клубу на вул. Проскурівській, 66,
підлоги в залі для фехтування на пров. Пекарському, 2,
приміщення тиру на вул. Березневій, 1 у ДЮСШ №2;
реконструкцію спортивного майданчика із штучним покриттям в парку ім.
І.Франка;
капітальний ремонт футбольного поля, роздягалень, трибун та приміщення тиру
СКЦ “Плоскирів” по вул. Курчатова, 90;
капітальний ремонт систем опалення та трибун стадіону “Локомотив” на вул.
Курчатова, 90;
утеплення адміністративної будівлі СКЦ «Плоскирів»;
капітальний ремонт футбольного поля стадіону «Локомотив» (вул. Курчатова, 90);
будівництво автоматичної системи поливу футбольного поля «Локомотив»;
реконструкція СК «Поділля» по вул. Проскурівській, 81.
7 приміщеннях підліткових клубів за місцем проживання.
Значна увага приділялася зміцненню матеріально-технічної бази спортивних
закладів. Придбано спортивного обладнання, техніки та меблів на суму 1,1 млн.грнфехтувальні апарати, пістолети пневматичні, вагончики-роздягальні, інтерактивну дошку
в комплекті з проектором та комп’ютером, ринг боксерський в комплекті, татамі
спортивні , мати європейські, ігрові столи, телевізори, комп’ютери, скелелазний стенд та
ін.

Приємно зазначити, що протягом останніх років активізувалась діяльність
молодіжних об’єднань. Так за ініціативи молоді проведено 3 фестивалі
всеукраїнського рівня: «Республіка» (графіті), флешмоби (створення Вишиванки,
гербу міста тощо), «Грін-фест» (фестиваль свободи до Дня молоді за ініціативи
«Молодіжного клубу розвитку» та фестиваль сучасного танцю і екстремальних видів
спорту «Джемчик»), чемпіонати КВН (по 3-4 гри щорічно в кожному чемпіонаті).
Проведені молодіжні форуми, в ході яких відбуваються презентації діяльності
громадських організацій, обмін досвідом та обговорення спільних проектів. Так,
щороку Управління молоді та спорту надає фінансову підтримку, в середньому, 10 МГО на
впровадження соціальних проектів. Крім того, щорічно молодь міста бере участь у
розроблені соціальної реклами, кращі проекти розміщені на рекламних площинах міста.
У рамках Європейського тижня місцевої демократії в місті Хмельницькому
проводилися круглі столи, лекції, семінари, засідання молодіжних та громадських рад,
тематичні виставки, творчі конкурси серед дітей та молоді, вікторини, інші просвітницькі
заходи про місцеву демократію та права людини. До дня молоді та міжнародного дня
студента активістів громадського руху відзначено грамотами міського голови.
Завдяки підтримки міської влади наприкінці минулого року з метою розвитку
молодіжних ініціатив ГО «Молодіжний клуб розвитку» надано приміщення в
тимчасове безоплатне користування на 2 роки за адресою вул. Сковороди, 11 (гуртує
навколо себе ініціативну молодь шляхом залучення громадськості для вирішення
суспільно-важливих завдань).
Хочеться відмітити, що завдяки активності молодих хмельничан наше місто вже
не вперше приймає у себе представників найуспішнішої європейської молодіжної
організації "Європейський молодіжний парламент" і стає осередком їх діяльності. У 2016
році створено молодіжну громадську раду при управлінні, до якої ввійшли представники
молодіжних громадських організацій та студентського самоврядування.
Також кожного року проводяться урочисті заходи з нагоди Дня партизанської слави,
Дня українського козацтва, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав та з нагоди Дня визволення м. Хмельницького від німецько-фашистських
загарбників. Учні навчальних закладів міста беруть активну участь в міському етапі
змагань всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький
гарт» та «Сокіл (Джура)», в міських змаганнях «Юні козаки Поділля», «Зірниця»
організованим управлінням молоді та спорту спільно з управлінням освіти. В рамках
вшанування
пам’яті жертв голодоморів для учнівської та студентської молоді
проводяться уроки пам’яті, бесіди, лекції, виховні години: «Твій біль, Україно», «Великий
Голодомор в Україні», «Крихта хліба на землю впала», «Голодомор: причини і наслідки».
Активізувалась волонтерська діяльність. Разом із зареєстрованими
громадськими об’єднаннями та благодійними фондами створені волонтерські загони в
кожному навчальному закладі та вузі, в установах, організаціях. На сьогодні основна місія
волонтерів – проведення акцій, інших заходів, спрямованих на підтримку військових, які
перебувають в зоні АТО, повернулись із зони військових дій та переселенців зі Сходу
нашої країни. З 2014 року волонтери відзначаються грамотами міської ради .
Управління молоді та спорту плідно співпрацює з новоствореним у минулому році
громадським об’єднанням «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків
психотравмуючих подій». Психологи об’єднання проводять тренінгову роботу як з
учасниками бойових дій, так і з членами їх сімей.
Ще одним напрямком реалізації молодіжної політики є надання соціальних послуг
окремим молодим громадянам (від 14-35 років) та молодим сім’ям Центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді. Щороку надається, в-середньому, 10,5 тис. послуг
(соціально-педагогічних, психологічних, юридичних, інформаційних).

З 2013 року при Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді працюють
фахівці із соціальної роботи. Фахівцями із соціальної роботи, соціальними працівниками та
психологами Центру проводиться робота з сім’ями, які потрапили у складні життєві
обставини, там за згодою ведеться соціальний супровід таких сімей. З липня 2014 року
проводиться профілактична та надається психологічна допомога переселенцям, які
тимчасового проживають у нашому регіоні та психологічна підтримка юнаків, які отримали
поранення у зоні АТО.
З метою організації змістовного дозвілля учнівської молоді в позанавчальний час
працюють 21 підлітковий клуб за місцем проживання. З них 8 – бюджетних, 1- поєднує у
собі бюджет та надання платних послуг, в яких організованим дозвіллям охоплено
близько 1,5 тис. підлітків. В 2014 р. створені гуртки карате-до ( п/к «Файтер»),
художньо-естетичного напрямку «Художня майстерня», «Дивосвіт», сучасного танцю
«Ірбіс», естрадного танцю «Фрістайл», футболу. Протягом 2015 року – гурток військовопатріотичного спрямування «Козацький дух». У 2016 році – гурток психологічного
напрямку «Інсайт».
Значна увага міською владою і громадськими організаціями була приділена наданню
соціальних послуг різним категоріям дітей та молоді. На організацію оздоровлення дітей у
2012 році виділялось 800,0 тис.грн у 2016 році -1673,5 тис. грн Близько 8 тисяч дітей
пільгових категорій міста щорічно проходять оздоровлення в дитячих санаторіях та
оздоровчих таборах та таборах з денним перебуванням. Мереж у таборів збережено. У 2016
працювало14 мовних таборів при загальноосвітніх навчальних закладах . З 2013 року ПНЗ
«ДЮОК «Чайка» м. Хмельницького» працює у чотири зміни, охоплюючи оздоровленням
1100 дітей щорічно.
До послуг мешканців міста працюють: 1 стадіон, 12 футбольних полів, 210
спортивних майданчиків, з них 38 майданчиків з тренажерним обладнанням, 17 тенісних
кортів, 6 спортивних майданчиків зі штучним покриттям, 3 басейни, 79 спортивних залів,
1 льодовий майданчик, 2 легкоатлетичні манежі та 17 приватних спортивних клубів.
Фізичною культурою та спортом в м. Хмельницькому регулярно займаються понад
20 тис. чол., з них 6404 чол. в секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл, школи вищої
спортивної майстерності, спортивних клубів. Відвідують заняття з фізичної культури в
навчальних закладах містах 54360 учнів та студентів. Управління молоді та спорту
щорічно проводить понад 120 міських спортивно-масових заходів, основна кількість яких
проходить серед учнів середніх навчальних закладів, професійних навчально-виховних
закладів, студентів вищих навчальних закладів, вихованців дитячо-юнацьких спортивних
шкіл. Поряд з тим проводяться чемпіонати міста з видів спорту, які розвиваються в м.
Хмельницькому. Вже стало традицією проводити в місті відкриті міські змагання з шахів
пам’яті А.С.Сургунда, всеукраїнський турнір з вільної боротьби "Олімпійські надії",
відкриті міські змагання з тенісу "Зірки Поділля", велогонку “Тур братів Стародубів”,
відкритий міський турнір з боксу пам’яті Є. Кужельного та міські змагання з футболу
серед учнів ЗОШ на призи міської ради до дня міста.
Для залучення дітей, учнівської молоді до регулярних занять фізичною культурою і
спортом щорічно проводяться міські змагання з футболу на призи клубу “Шкіряний
м’яч”, з шахів “Біла тура”, першості міста з видів спорту, які культивуються в 15 дитячоюнацьких спортивних школах та спортивних клубах.
За рахунок удосконалення роботи дитячо-юнацьких спортивних закладів, відкриття
у них нових відділень (художньої гімнастики, тхеквондо, регбі, фехтування, веслування на
байдарках і каное, фут залу) середньорічна кількість учнів, які займаються в ДЮСШ,
збільшилась з 1689 у 2012 році до 1849 у 2016році.
Управління освіти Хмельницької міської ради надає безкоштовно спортивні
споруди середніх навчальних закладів для проведення занять дітей, які займаються в
дитячо-юнацьких спортивних школах міста..

Управлінням молоді та спорту спільно з центром „Інваспорт”, при якому
функціонує дитячо-юнацька спортивна школа та навчається 350 дітей, щорічно
проводиться міська спартакіада для дітей-інвалідів „Повір у себе” та окремі фізкультурноспортивні заходи.
Команди обласного центру постійно виступають в комплексних спортивних
заходах, чемпіонатах та кубках області з різних видів спорту. Спортивні організації міста
в обласному огляд-конкурсі на кращу постановку фізкультурно-спортивної роботи
постійно займають перші місця серед міст та районів.
До складу збірних команд України входять понад 50 спортсменів міста.
Спортсмени міста гідно представляють місто на міжнародній арені. На Перших
Європейських іграх в Баку (2015 рік) Аліна Махиня виборола золото з вільної боротьби.
На чемпіонаті світу 2015 року з вільної боротьби, який проходив у м. Лас-Вегас у ваговій
категорії 97 кг бронзова нагорода у Павла Олійника. Янчук Дмитро на ХХХІ Літніх
Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро виборов бронзову нагороду у каное-двійці на
дистанції 1000 метрів, Грищун Інна виборола четверте місце у байдарці-двійці та
байдарці-четвірці на 500 метрів, також четверте місце виборов Алтухов Павло у каноеодиночці на дистанції 1000 метрів. Переможцем XV Паралімпійських ігор став Антонюк
Володимир у змаганнях з футболу, а Гуранська Тетяна зайняла почесне четверте місце у
змаганнях з волейболу.
Регбійна команда “Поділля” приймає участь у чемпіонаті України з регбі-7 та
регбі-15. Жіноча гандбольна команда “Хмельничанка” приймає участь у вищій лізі
чемпіонату України з гандболу. Команда “Новатор” приймає участь в чемпіонаті України
з волейболу в суперлізі, розпочала участь жіноча волейбольна команда “Новатор” у вищій
лізі та чоловіча волейбольна команда “Новатор 2-Прикордонник” у вищій лізі чемпіонату
України з волейболу. Розпочала виступи футбольна команда “Поділля” у чемпіонаті
України з футболу серед команд другої ліги ПФЛ України.
В чемпіонаті України з футболу серед юнаків виступає чотири команди дитячоюнацької спортивної школи та дитячо-юнацького футбольного клубу «Поділля».
Проводиться регулярний чемпіонат міста з хокею з шайбою
Проблеми
Реалізація попередньої програми дала певні позитивні результати. Напрацьовано
нові механізми підтримки молоді у реформуванні молодіжної сфери. Проте існує ще
багато проблем, пов’язаних з достатньо низьким рівнем економічної та громадської
активності молоді. Так, за результатами соціологічного дослідження у 2015 році попри
існування достатньої кількості молодіжних громадських організацій тільки 2 відсотки
молоді є членами таких організацій та 6 відсотків молоді відвідують організовані ними
заходи.
Для частини молодих громадян міста все ще залишаються гострими проблеми безробіття,
насильства, безпритульності, залежності від згубних звичок, недостатньої кількості
доступних молодіжних закладів. Особливої уваги на сьогодні потребує питання залежності
молоді від соціальних мереж. За даними соціологів щонайменше до трьох годин на добу молоді
люди проводять час в Інтернеті у різних соціальних мережах, через що знизилась активність
молоді у громадському житті міста.
Залишається доволі низькою участь молоді у суспільно-політичному житті міста.
оптимальний варіант реалізації Програми дасть змогу досягнути мету, оскільки
забезпечить:
- спільну та скоординовану діяльність органів виконавчої влади з інститутами
громадянського суспільства: молодіжними та дитячими громадськими організаціями;
організаціями, установами та закладами, що працюють з молоддю і волонтерами, за
безпосередньою участю молоді;

- підтримку соціально значущих проектів інститутів громадянського суспільства, зокрема
молодіжних та дитячих громадських організацій;
- посилення роботи з розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння
інтеграції молоді у світову та європейську молодіжну спільноту;
- застосування кращих досягнень світової та європейської практики формування та
реалізації політики у молодіжній сфері.
Такий варіант реалізації Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських
принципів: відкритості, рівності можливостей, реалістичності Програми, дієвому та
відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її виконання.
Це сприятиме:
- посиленню ролі молоді у суспільно-політичному житті міста;
- органічному поєднанню в ціннісних орієнтаціях молоді громадянської позиції та
патріотизму;
- фінансуванню заходів з виконання Програми за рахунок державного, місцевого
бюджетів, надходжень від донорських та благодійних фондів;
- створенню умов для розширення соціальних гарантій молоді;
- підвищенню рівня доступу молоді до якісної освіти та створенню умов для її зайнятості.
З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію
зусиль на таких пріоритетних завданнях:
- формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання - шляхом
здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання,
утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді;
- здоровий спосіб життя молоді - шляхом здійснення заходів, спрямованих на
популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури
здоров’я серед молоді;
- розвиток неформальної освіти - шляхом здійснення заходів, спрямованих на набуття
молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти,
зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності;
- зайнятість молоді - шляхом створення умов та здійснення заходів, спрямованих на
працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та
самозайнятості молоді);
- житло для молоді - шляхом створення умов для забезпечення молоді житлом;
- партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України,
та внутрішньо переміщених осіб - шляхом здійснення заходів, спрямованих на соціальне
становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.
Новим змістом наповнилася робота щодо залучення молоді до активної громадської
діяльності, підтримки дитячих і молодіжних громадських організацій, органів студентського
самоврядування.
Уже традиційними стали щорічні загальноміські заходи для дітей та молоді міста:
«Свято дитинства» до дня захисту дітей, фестиваль екологічної творчості «Свіжий вітер»,
Новорічні ранки та свято Миколая із врученням подарунків дітям, що потребують
особливої соціальної підтримки, та інші.
Заходи з реалізації молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту в
місті позитивно вплинули на процес соціалізації молоді. Проте ускладнення соціальноекономічного становища загалом в Україні справило негативний вплив на молодь міста.
Для частини молодих громадян міста все ще залишаються гострими проблеми
безробіття, насильства, безпритульності, залежності від згубних звичок, недостатньої
кількості доступних молодіжних закладів. Особливої уваги на сьогодні потребує питання
залежності молоді від соціальних мереж. За даними соціологів щонайменше до трьох годин на
добу молоді люди проводять час в Інтернеті у різних соціальних мережах, через що знизилась
активність молоді у громадському житті міста.

Знижується інтерес молоді до літератури, мистецтва, духовної спадщини, а отже і рівень
духовної культури серед населення. Набули поширення недоброякісні зразки іноземної масової
культури, які насичені елементами жорстокості та пропагують чужі для нашого народу
моральні цінності.
Усе ще залишається низьким рівень економічної активності молодих людей. Значна
частина молоді зайнята у нерегламентованому секторі економіки, що негативно
впливає як на економічне становище міста, так і призводить до того, що молодь піддається з
боку роботодавців різноманітним утискам та порушенням їх прав.
З метою забезпечення соціального становлення та розвитку молоді, реалізації її
конституційних прав затверджено загальнодержавну та галузеві програми. Однак фактичний
стан справ потребує консолідованої та системної співпраці управлінь і відділів Хмельницької
міської ради, на що й спрямовані заходи цієї програми.
В місті ведеться робота по покращенню матеріальної бази спортивних об’єктів.
Проведено капітальний ремонт м’якої покрівлі приміщення ДЮСШ №1; капітальний
ремонт трибуни футбольного поля ДЮСШ №1 по вул. Спортивній, 17; капітальний
ремонт нежитлових приміщень ДЮСШ №2 (тиру по вул. Березневій, 1 та шахового клубу
по вул. Проскурівській, 66). Завершено будівництво зовнішнього освітлення з
встановленням освітлювальних мачт футбольного поля по вул.
Спортивній, 17.
Проведено капітальний ремонт приміщення Хмельницької ДЮСШ №2 по провулку
Пекарському, 2.
У 2012-2016 роках проводилась
реконструкція СК «Поділля» по вул.
Проскурівській, 81.
Розробником програми є управління молоді та спорту Хмельницької міської ради.
Головна мета та завдання на 2017 - 2021 роки
Метою Програми є створення системи всебічної підтримки та розвитку
національно-патріотичної свідомості та громадянської активності молоді, спрямованої на
самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових,
гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій.

(Така ж як у проекті рішення)

Очікувані результати
В результаті виконання програми очікується:
відродження національно-патріотичного виховання, підвищення рівня громадянської
свідомості і активної життєвої позиції;
створення умов для формування свідомого ставлення молоді до здорового і
безпечного способу життя та культури здоров’я;
створення сприятливих умов для інтелектуального самовдосконалення та творчого
розвитку особистості;
зацікавлення до набуття молодими людьми знань, навичок
та інших
компетентностей поза системою освіти;
забезпечення надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні та
реалізації підприємницьких ініціатив;
збільшення чисельності молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних
громадських організацій;
налагодження сталих партнерських зв’язків у міжнародному молодіжному
середовищі;
залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму
реалізації державної молодіжної політики;
підвищення рівня правової культури молодих громадян, зокрема щодо прав і свобод
людини, відповідальності за власне життя;
більш ефективне використання мережі закладів соціально-психологічної допомоги,
спортивних закладів та закладів культури.
залучення до 20 відсотків дітей та молоді 6 - 23 років до регулярних занять фізичною
культурою і спортом, створення умов для розвитку резервного спорту;
забезпечення збереження передових позицій успішної участі міських спортсменів у
міжнародних змаганнях різного рівня;
досягнення насичення спортивними спорудами у кількості і якості, що надасть
змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій мешканців міста до
занять фізичною культурою і спортом, які б давали можливість забезпечити на даних
спорудах мінімальний (науково обґрунтований) обсяг рухової активності;
створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб
з обмеженими фізичними можливостями.
Фінансування програми
Фінансування заходів здійснювати у межах коштів, що передбачатимуться щорічно
управлінню молоді та спорту на заходи по реалізації молодіжної політики та фізичної
культури і спорту.
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших
джерел фінансування, не заборонених Законом.
Під час розроблення проектів міського бюджету на 2017 рік та на наступні роки
передбачаються видатки на підтримку заходів, здійснюваних на виконання програми.
Секретар міської ради

М.Кривак

Начальник управління молоді та спорту

С.Ремез

Додаток до програми
Напрями діяльності та заходи комплексної програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту
на 2017-2020 роки
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
Зміст заходів програми

Строк
виконавці
виконан
ня заходу

Міський бюджет, орієнтовні
обсяги фінансування, тис. грн.
2017
2018
2019
2020
рік
рік
рік
рік

Розділ І Реалізація молодіжної політики
1.1. Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді
1.1.1. Проведення молодіжних героїко-патріотичних та
2017-2020 Управління молоді та спорту,
50,0
60,0
70,0
культурно-мистецьких заходів під час відзначення державних, роки
управління культури і
народних і традиційних свят.
туризму, управління освіти,
молодіжні громадські
організації та інституції
студентського самоврядування
(за згодою)
Проведення акцій, конкурсів, засідань за «круглим столом»,
2017-2020 Управління молоді та спорту,
20,0
25,0
30,0
дебатів, семінарів, виставок, тренінгів, змагань, зборів,
роки
управління культури і
конференцій, форумів, фестивалів, флеш-мобів, пленерів,
туризму, управління освіти,
таборів, вишколів, зльотів, концертів, майстер-класів.
молодіжні громадські
Забезпечення участі у всеукраїнських та обласних акціях,
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конференціях, форумах, фестивалях, пленерах, таборах,
вишколах, зльотах, концертах. Організація та проведення
міського конкурсу художніх учнівських робіт «Символи
України», спрямованого на виховання шанобливого ставлення
до Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної та
регіональної символіки. Проведення фестивалів патріотичної
пісні до Дня пам’яті та примирення, Дня Збройних Сил
України, Дня призовника, Дня захисника Вітчизни,
відзначення Дня пам’яті Героїв Крут. Видання інформаційних
матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів.
Організація та проведення міських традиційних мистецьких
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заходів:- огляду-конкурсу дитячої художньої творчості серед
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; міської
виставки дитячої творчості декоративно-ужиткового мистецтва
та художніх ремесел «Знай і люби свій край»
1.1.2. Формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у
навчальних закладах і молодіжному середовищі, шляхом
розвитку історичної пам’яті; популяризація 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.
1.1.3. Сприяти молодіжним громадським організаціям у
відзначенні знаменних подій в історії українського народу,
організації заходів, присвячених життю та творчості відомих
діячів національної та світової культури і мистецтва для
учнівської та молодіжної аудиторії.
1.1.4. Сприяти створенню волонтерських груп для допомоги
відновленню пам’яток архітектури, історії та культури.
1.1.5. Оновлення та активізація роботи шкільних музеїв,
поповнення їх фондів новими матеріалами Оформлення у
шкільних бібліотеках, клубах за місцем проживання виставок
з нагоди календарних державних свят і подій.
1.1.6. Проведення з учнівською молоддю: - безстрокових акцій
«Ми разом», спрямованих на допомогу пораненим військовим;
благодійної акції «З вірою в серці», спрямованої на підтримку
захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних
працівників і волонтерів, які працюють у зоні АТО;
вшанування Героїв Небесної Сотні; зустрічей з воїнамиучасниками АТО «В родинному колі»
1.1.7. Формування бережливого ставлення до навколишнього

роки

2017-2020 Управління молоді та спорту,
роки
управління культури і
туризму, управління освіти

-

-

-

-

2017-2020 Управління молоді та спорту,
роки
МГО

5,0

5,0

5,0

5,0

Управління молоді та спорту,
МГО
Управління освіти, управління
молоді та спорту

5,0

5,0

5,0

5,0

-

-

-

-

2017-2020 Управління освіти, управління
роки
молоді та спорту

2,0

2,0

2,0

2,0

2017-2020 Управління освіти, управління

2,0

2,0

2,0

2,0

2017-2020
роки
2017-2020
роки

природного середовища, у тому числі проведення акцій з
благоустрою населених пунктів, акції “Зробимо Україну
чистою!”
1.1.8. Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її
творчого і духовного розвитку, інтелектуального
самовдосконалення, участь у проведенні духовно-мистецької
акції “Стрітенська свічка”, молодіжних фестивалів.
Проведення талант-шоу серед студентської молоді «Арт-місто
XXI»Проведення конкурсу краси серед студентської молоді
«Подільська красуня».
1.1.9. Проводити міські етапи Всеукраїнської військовопатріотичної гри “Зірниця” серед школярів 5-9 класів шкіл
міста та дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “СокілДжура”. Участь у проведенні вишкільних та військовопатріотичних таборів, ігор для дітей та молоді на обласному та
Всеукраїнському рівні.
1.1.10. Проводити міські змагання допризовної молоді «Юні
козаки Поділля» та в рамках фестивалю «Нащадки козацької
слави», спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл.
Проводити у військових частинах міста тренінгові заняття,
спрямовані на покращення адаптації новобранців до військової
служби.
1.1.11. Забезпечення участі школярів у всеукраїнських
експедиціях учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»
та «Історія міст і сіл України», всеукраїнській молодіжній акції
«Пам’ятати. Відродити. Зберегти».
1.1.12. Проводити заходи до днів допризовника, урочистих
проводів юнаків до лав Збройних Сил України, відвідування
молоддю військових частин під час приведення молодого
поповнення до Військової присяги, святкування днів частин,
відзначення військових свят.
1.1.13. Сприяти організації відвідування учнівською та
студентською молоддю обласних краєзнавчого, літературного,
художнього, літературно-меморіального музею історії міста та
Проскурівського підпілля, музею студії фотомистецтва., а
також відвідування місць, пов’язаних з історією і культурою
українського народу, військової слави.

роки

молоді та спорту

щороку

Управління молоді та спорту,
управління культури і туризму

21,0

23,0

25,0

25,0

щороку

Управління освіти, управління
молоді та спорту

5,0

7,0

7,0

10,0

щороку

Управління освіти, управління
молоді та спорту

3,0

3,0

3,0

3,0

щороку

Управління освіти, управління
молоді та спорту

-

-

-

-

щороку

Управління освіти, управління
молоді та спорту

20,0

25,0

30,0

40,0

щороку

Управління молоді та спорту

5,0

5,0

5,0

5,0

-

-

-

-

2017-2020 Управління молоді та спорту
роки

1.1.14. Популяризувати через засоби масової інформації,
2017-2020 Управління молоді та спорту,
7,0
8,0
9,0
соцмережі українську мову, традиції, культуру та дотримання
роки
освіти, культури і туризму,
її норм, національну історико-культурну спадщину
ЗМІ міста
українського народу.
1.2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді
1.2.1. Проведення акцій, конкурсів, руханок, флеш-мобів,
2017-2020 Управління молоді та спорту,
70,0
80,0
90,0
засідань за «круглим столом», семінарів, виставок, тренінгів,
роки
Управління культури і
конференцій, форумів, фестивалів, таборів, майстер-класів з
туризму, управління освіти
утвердження здорового способу життя.
1.2.2. Підтримувати проекти громадських організацій,
Постійно Управління молоді та спорту,
8,0
10,0
12,0
діяльність яких спрямована на протидію соціальнослужба у справах дітей
небезпечних хвороб.
1.2.3. Проводити соціальну рекламу із пропагування здорового 2017-2020 Управління молоді та спорту
5,0
10,0
15,0
способу життя.
роки
1.2.4. Сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих
2017-2020 Управління молоді та спорту
5,0
5,0
5,0
людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та роки
соціальному середовищі; забезпечення репродуктивного
здоров’я молоді, популяризація серед молоді знань з безпеки
життєдіяльності, у тому числі проведення виїзних
інформаційно-просвітницьких акцій з питань популяризації
здорового способу життя, профілактики негативних явищ
серед дітей та молоді
1.2.5. Розробити цикл лекцій та бесід для учнів та
2017-2020 Управління молоді та спорту,
молоді, виготовляти та розповсюджувати інформаційні
роки
управління освіти
матеріали з питань формування здорового способу життя та
профілактики шкідливих звичок: тютюнопаління, вживання
алкоголю.
1.2.6. Організація та проведення інформаційно-просвітницької 2017-2020 Управління молоді та спорту,
5,0
5,0
5,0
акції «Здоровим бути модно».
роки
управління культури і
туризму, управління освіти
1.2.7. Фінансування центру по роботі з дітьми та підлітками за Постійно Управління молоді та спорту
місцем проживання
1.2.8. Фінансування спортивно-культурного центру
Постійно Управління молоді та спорту
«Плоскирів»
1.3. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)
1.3.1. Сприяння розвитку мережі молодіжних центрів,
2017-2020 Управління молоді та спорту

10,0

100,0

14,0

20,0
5,0

-

5,0

каворкінг-центрів, хабів тощо.
роки
1.3.2. Створення європейського інструмента презентації знань, 2017-2020 Управління молоді та спорту
36,0
40,0
42,0
46,0
досвіду і кваліфікації молодої особи для підвищення її
роки
соціальної мобільності “Молодіжний паспорт”?
1.4. Створення умов, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості
молоді)
1.4.1.Організація профорієнтаційної роботи серед молоді.
2017-2020 Міський центр зайнятості,
10,0
10,0
10,0
10,0
Зокрема проведення інформаційно-просвітницьких заходів для роки
центр соціальних служб для
молоді, семінарів, тренінгів, майстер-класів з питань
сім’ї, дітей та молоді,
професійної орієнтації. Проведення інформаційноуправління освіти
просвітницьких заходів «Мій талант – моя робота».
Організація профорієнтаційних ігор.
1.4.2. Участь в акціях: “День кар’єри”, “Місто професій”
2017-2020 Управління освіти, міський
роки
центр зайнятості
1.4.3. Сприяння розвитку молодіжного підприємництва,
2017-2020 Міський центр зайнятості,
самозайнятості та ефективного просування молодих людей у
роки
управління молоді та спорту
підприємницькому середовищі шляхом….
1.4.4. Активізація профорієнтаційної роботи серед
2017-2020 Управління молоді та спорту,
старшокласників на контрактну службу в Збройних силах
роки
управління освіти, міський
України. Забезпечення зв’язків з військовими частинами та
центр зайнятості, центр
військовими вищими навчальними закладами (екскурсії до
соціальних служб для сім’ї,
музеїв військових частин, спільні заходи патріотичного
дітей та молоді
спрямування).
1.4.5. Залучення молоді до волонтерської діяльності, наприклад 2017-2020 Управління молоді та спорту
10,0
10,0
10,0
10,0
щорічне проведення в області Всеукраїнської благодійної акції роки
“Серце до серця” тощо.
1.5. Соціальний захист та надання соціальної допомоги молоді
1.5.1. Надання соціальних послуг різним категоріям дітей та
2017-2020 Центр соціальних служб для
молоді, особам, що опинились в складних життєвих
роки
сім’ї, дітей та молоді,
обставинах та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб,
управління молоді та спорту,
молоді з зони проведення антитерористичної операції.
служба у справах дітей
1.5.2. Організація соціального супроводу молоді, яка
2017-2020 Центр соціальних служб для
повернулась з місць позбавлення волі (або умовно
роки
сім’ї, дітей та молоді
засуджених), молоді з числа внутрішньо переміщених осіб,
молоді з зони проведення анти терористичної операції.
1.5.3. Фінансування центру соціальних служб для сім’ї, дітей
Постійно Управління молоді та спорту

та молоді
1.5.4. Забезпечувати діяльність спеціалізованої служби
Постійно
психологічної допомоги «Телефон довіри» - одно канальний
номер 15-50
1.5.5. Посилення профілактики правопорушень у процесі
2017-2020
підвищення рівня правових знань, правової культури та
роки
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»
1.5.6. Забезпечувати організацію літнього відпочинку та
2017-2020
оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги роки
та підтримки в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
Організувати табори з денним перебуванням на базі ДЮСШ
№1,2 та3 для обдарованих вихованців шкіл.
Здійснювати організоване дозвілля дітей в групах денного
перебування при клубах центру по роботі з дітьми та
підлітками за місцем проживання та ДЮСШ 1,2,3.
1.5.7. Залучати дітей, що потребують особливої соціальної
Постійно
уваги та підтримки, безкоштовно до занять у спортивних
секціях, самодіяльних творчих колективах, гуртках
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з
метою їх морально-естетичного та фізичного розвитку.
1.5.8. Здійснювати корекційну роботу, тестування майбутніх
2017-2020
наречених з метою допомоги молодим людям у плануванні
роки
сім’ї. Розповсюджувати інформаційно-допоміжний матеріал з
відповідної тематики.
1.5.9. Проводити заходи, культурно-мистецькі акції до Дня
2017-2020
Святого Валентина, Дня сім’ї та ін., учасникам заходів вручати роки
цінні призи та подарунки в межах затверджених кошторисів.
1.5.10. Відзначати грамотами та подяками управління молоді
2017-2020
та спорту, готувати подання на відзначення подяками та
роки
почесними грамотами міського голови молодіжних активістів,
кращих студентів до Дня молоді та інших заходів.
1.6. Інформаційне забезпечення реалізації молодіжної політики

Управління молоді та спорту,
Центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Управління молоді та спорту,
Центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
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Управління молоді та спорту,
ДЮСШ №1,2 та 3, центр по
роботі з дітьми та підлітками
за місцем проживання,
управління освіти
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Управління молоді та спорту,
центр по роботі з дітьми та
підлітками за місцем
проживання, ДЮСШ 1,2,3,
управління освіти
Управління молоді та спорту,
Центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
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Управління молоді та спорту,
Центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Управління молоді та спорту
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1.6.1. Здійснення інформування молоді щодо державної
2017-2020 Управління молоді та спорту
підтримки проектів через призначення грантів Президента
роки
України для обдарованої молоді, щодо присудження Премії
Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у
розбудові України.
1.6.2. Організовувати презентації діяльності молодіжних
2017-2020 Управління молоді та спорту
громадських організацій, форуми, семінари, тренінги
роки
молодіжних громадських організацій з метою обміну досвіду
та вирішення проблемних питань.
1.7. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості та забезпечення міжнародного
молодіжного співробітництва, підтримка обдарованої молоді.
1.7.1. Сприяння участі дітей та молоді в міжнародних,
Постійно Управління молоді та спорту
20,0
20,0
30,0
30,0
всеукраїнських, обласних фестивалях, конкурсах, акціях,
турнірах, семінарах, конференціях тощо.
1.7.2. Надання організаційної та фінансової підтримки
2017-2020 Управління молоді та спорту
120,0
130,0
140,0
150,0
молодіжним громадським організаціям, молодим талановитим роки
особистостям в участі, проведенні та організації культурномистецьких фестивалів, конкурсів та інших молодіжних
творчих акціях і проектах
1.7.3. Проведення акцій, фестивалів, виставок, флеш-мобів,
Щороку
Управління молоді та спорту,
120,0
130,0
140,0
150,0
форумів, походів, концертів, дебатів, турнірів конкурсів у
управління культури і
різних жанрах мистецтва, конкурсів краси, фестивалів КВН,
туризму, управління освіти,
виставок молодих митців, видання творів молодих авторів та
управління екології.
здійснення інших заходів спрямованих 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. Підтримка КВН-го
руху. Забезпечення участі обдарованої молоді, команд КВН у
всеукраїнських, регіональних фестивалях, конкурсах,
змаганнях, зборах, конференціях, форумах, фестивалях,
пленерах, таборах, вишколах, зльотах, концертах. Видання та
виготовлення інформаційних матеріалів.
1.7.4. Запровадити виплати разових щорічний премій для
2017-2020 Управління молоді та спорту
10,0
12,0
14,0
16,0
обдарованої молоді міста до Дня молоді та Дня студента.
роки
1.7.5. Сприяти створенню молодіжних центрів, євро клубів
2017-2020 Управління молоді та спорту
тощо.
роки

1.7.6. Сприяти міжнародному молодіжному обміну між
учнівською молоддю, дитячими та молодіжними громадськими
організаціями, органами молодіжного та учнівського
самоврядування та іншими молодіжними структурами.
1.7.7. Забезпечити направлення на оздоровлення до МДЦ
«Артек» (м. Київ) та УДЦ «Молода Гвардія» (м. Одеса)
переможців та призерів олімпіад, конкурсів, змагань із числа
учнівської молоді, учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
1.7.8. Залучати до роботи в підліткових клубах за місцем
проживання фахівців, представників молодіжних громадських
організацій, творчих спілок та об’єднань.
1.8. Забезпечення молоді житлом
1.8.1. Надання пільгових довгострокових кредитів 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 міста молодіжного кредиту на будівництво або
реконструкцію житла.
1.8.3. Фінансування витрат, пов’язаних з наданням та
обслуговуванням кредитів, 6% (шість відсотків)

2017-2020 Управління молоді та спорту,
роки
управління освіти
2017-2020 Управління молоді та спорту
роки

-

-

-

-

2017-2020 Управління молоді та спорту
роки

-

-

-

-

-

-

-

-

2017-2020 Управління молоді та спорту,
роки
відділ обліку та розподілу
житлової площі
Управління молоді та спорту,
відділ обліку та розподілу
житлової площі
2017-2020 Управління молоді та спорту,
роки
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 зд оров’я з
урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного
2.1.1. Запровадити в навчальних закладах усіх типів та форм
2017-2020 Управління освіти.
власності рухової активності школярів та студентів в обсязі 8р.р.
12 годин на тиждень.
2.1.2. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади
Управління освіти.
спортивним обладнанням та інвентарем в кількості, необхідній
для проведення занять на високому якісному рівні.
2.1.3. Передбачити в програмах навчальних закладів усіх типів 2017-2020 Управління освіти
та форм власності навчання дітей та молоді плаванню з
р.р.
урахуванням наявної бази.
2.1.4. Здійснювати функціонування та фінансування міського
2017-2020 Управління молоді та спорту

центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".
2.1.5. Організовувати та проводити спортивні, оздоровчі
заходи та акції з популяризації здорового способу життя.
Започаткувати загальноміські Дні баскетболу футболу тощо.
2.1.6. Залучення інвесторів до мережі сучасних центрів та
клубів фізкультурно-спортивної спрямованості різних
організаційно-правових форм, які надаватимуть доступні
та високоякісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем
проживання та у місцях масового відпочинку громадян,
зокрема інвалідам.
2.1.7. Проводити щорічне оцінювання фізичної
підготовленості населення України
2.1.8. Залучати представників підприємств, установ,
організацій різних форм власності до занять фізичною
культурою і спортом за місцем роботи та залучати населення
до занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання
та відпочинку.
2.1.9. Проводити міські спартакіади та інші масові
фізкультурно-спортивні заходи серед працівників підприємств,
установ та організацій, фізкультурно-спортивних товариств,
військових формувань, правоохоронних органів.
2.1.10. Надавати організаційну, фінансову підтримку
громадським організаціям, спортивним клубам фізкультурноспортивної спрямованості, сприяти розширенню їх мережі.
2.1.11. Залучати населення з обмеженими можливостями до
систематичних занять з фізичної культури і спорту.

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

р.р.
2017-2020 Управління молоді та
р.р.
спорту, "Спорт для всіх"
2017-2020 Управління молоді та
р.р.
спорту, громадські
організації

2017-2020 Управління молоді та
р.р.
спорту, управління освіти,
"Спорт для всіх"
2017-2020 Управління молоді та спорту,
р.р.
фізкультурно-спортивні
товариства, "Спорт для всіх"
2017-2020 Управління молоді та спорту,
р.р.
фізкультурно-спортивні
товариства, "Спорт для всіх"
2017-2020 Управління молоді та спорту,
р.р.
управління освіти,
фізкультурно-спортивні
товариства.
2017-2020 Управління молоді та спорту,
р.р.
центр «Інваспорт», управління
освіти, управління праці та
соціального захисту
населення, "Спорт для всіх".
2017-2020 Управління молоді та
р.р.
спорту, фізкультурноспортивні товариства, центр
«Інваспорт», управління
освіти, управління праці та
соціального захисту населення

2.1.13. Надавати методичну, організаційну, фінансову допомогу 2017-2020 Управління молоді та спорту,
для підготовки та участі спортсменів, збірних команд міста в
р.р.
фізкультурно-спортивні
обласних, всеукраїнських масових фізкультурно-спортивних
товариства, управління освіти,
заходах.
«Спорт для всіх»
2.1.14. Щорічно проводити міські спартакіади серед учнів
2017-2020 Управління молоді та
середніх навчальних закладів, Вищих навчальних закладів
р.р.
спорту, управління освіти,
типу: університет, академія, інститут та коледж, технікум,
"Спорт для всіх"
училище.
2.1.15. Здійснювати постійний моніторинг матеріально2017-2020 Управління молоді та спорту,
технічного забезпечення фізкультурно-спортивним
р.р.
фізкультурно-спортивні
інвентарем та обладнанням навчальних закладів і під час
товариства, управління освіти,
формування бюджетних запитів передбачати витрати для
"Спорт для всіх"
придбання необхідного у наступному році.
2.1.16. Продовжити утворення у закладах освіти мережі
2017-2020 Управління освіти
спортивних клубів та центрів студентського спорту.
р.р.
Положення про створення Центру студентського спорту.
2.1.17. Зберегти та забезпечити розвиток мережі дитячо2017-2020 Управління молоді та
підліткових фізкультурно-спортивних клубів,
р.р.
спорту, «Спорт для всіх»
любительських об’єднань за місцем проживання
населення.
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. Створення умов для підвищення рівня фізичної
2017Управління молоді та спорту,
підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах, 2020 р.р. фізкультурно-спортивні
інших військових формуваннях за рахунок щорічного
товариства, управління освіти.
проведення міської спартакіади серед допризовної молоді,
дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри
"Сокіл" ("Джура") та інших спортивно-масових заходів.
2.2.2. Розвиток стрільби
2017Управління молоді та спорту,
2020 р.р. фізкультурно-спортивні
товариства, управління освіти.
2.3. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення
2.3.1. Впровадження соціальної реклами щодо пропаганди 2017Управління праці та
здорового способу життя, підвищення рівня культури
2020 р.р. соціального захисту
харчування, небезпеки активного та пасивного
населення, управління
тютюнопаління, вживання алкоголю та наркоманії
охорони здоров’я,
управління молоді та

2.3.2. Висвітлення позитивного впливу на здоров'я людини
оптимальної рухової активності у засобах масової інформації,
зокрема на теле-і радіопрограмах

20172020 р.р.

2.3.3. Залучення до пропаганди здорового способу життя
громадські об'єднання, профспілки, роботодавців,
державних та громадських діячів, відомих спортсменів та
митців
2.4. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного
2.4.1. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту,
які забезпечують розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту – дитячо-юнацьких спортивних шкіл, збереження їх
оптимальної мережі та стабільне фінансування.
2.4.2. Залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою
і спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах усіх типів і
форми власності.
2.4.3. Забезпечення модернізації та зміцнення
матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, облаштування необхідним обладнанням та
інвентарем
2.4.4. Забезпечення підготовки та участі міських
спортсменів різних вікових груп у спортивних заходах
міського, обласного та всеукраїнського рівнів з
олімпійських, неолімпійських та інших видів спорту.
2.4.5. Проведення заходів з оздоровлення вихованців дитячоюнацьких спортивних шкіл ( під час літніх канікул (в
канікулярний період)
2.5. Розвиток спорту вищих досягнень
2.5.1. Забезпечення підготовки та участі міських спортсменів
різних вікових груп у спортивних заходах всеукраїнського та
міжнародного рівнів з олімпійських, неолімпійських та інших
видів спорту
2.5.2. Здійснення заходів заохочення кращих спортсменів та їх
тренерів, надання необхідної допомоги у вирішенні житлових
та інших побутових питань

20172020 р.р
спорту
20172020 р.р

20172020 р.р
20172020 р.р.

спорту, управління освіти
Управління молоді та
спорту, управління охорони
здоров’я, засоби масової
інформації
Управління молоді та
спорту

Управління молоді та
спорту, фізкультурноспортивні товариства,
управління освіти.
Управління молоді та спорту,
фізкультурно-спортивні
товариства, управління освіти.
Управління молоді та спорту,
фізкультурно-спортивні
товариства, управління освіти.

20172020 р.р.

Управління молоді та спорту,
фізкультурно-спортивні
товариства, управління освіти.

20172020 р.р.

Управління молоді та спорту,
фізкультурно-спортивні
товариства, управління освіти.

20172020 р.р

Управління молоді та спорту,
фізкультурно-спортивні
товариства, управління освіти.

20172020 р.р

Управління молоді та спорту,
фізкультурно-спортивні
товариства

2.5.3. Сприяти участі членів збірних команд області і
2017України у міжнародних спортивних змаганнях з
2020 р.р
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 навчальнотренувальних зборів, придбання спортивного обладнання,
інвентарю, екіпіровки тощо).
2.5.4. Надавати фінансову допомогу спортсменам, які
2017посіли І-VІ місце на Олімпійських, Паралімпійських та
2020 р.р.
Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх,
чемпіонатах світу та Європи І-ІІІ місце та особистим
тренерам і фахівцям, які сприяли досягненню цих
результатів.
2.6. Розвиток спорту ветеранів та людей з особливими потребами
2.6.1. Залучення населення з особливими потребами до занять з 2017фізичної культури і спорту, в т.ч. під час проведення заходів та
2020 р.р
акцій з популяризації фізичної культури і спорту

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

20122016р.р.

2.6.4. Здійснення заходів заохочення, відзначення
спортсменів з особливими потребами.

20172020 р.р

2.6.5. Здійснення заходів щодо адаптації спортивної
інфраструктури до потреб людей з особливими
потребами.

20172020 р.р

20172020 р.р

Управління молоді та спорту,
фізкультурно-спортивні
товариства

Управління молоді та спорту

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

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

Управління молоді та спорту,
фізкультурно-спортивні
товариства, міський осередок
НОК України, міський
осередок ветеранів спорту
МАФІС
2.6.7. Забезпечити спортивні споруди засобами
2017Управління молоді та спорту,
безперешкодного доступу до місць занять для людей з
2020 р.р центр «Інваспорт», управління
обмеженими фізичними можливостями.
освіти
2.7. Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного,
медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту
2.7.1. Сприяння підвищенню кваліфікації кадрів, проведенню
2017-2020 Управління молоді та спорту,
атестації фахівців у сфері фізичної культури.
р.р.
управління освіти.
2.7.2. Проводити роботу щодо введення посад інструкторів з
2017-2020 Управління молоді та спорту,
фізичної культури та спорту на підприємствах, установах та
р.р.
фізкультурно-спортивні
організаціях міста. (Рекомендувати на підприємствах,
товариства. «Спорт для всіх»
установах комунальної форми власності
2.7.3. Забезпечити поступове збільшення обсягів видатків на
2017-2020 Управління молоді та спорту,
виконання програм та здійснення заходів щодо розвитку сфери р.р
фінансове управління
фізичної культури і спорту з бюджетів усіх рівнів.
2.7.4. Залучати інвестиції, кошти державного фонду
2017-2020 Управління молоді та спорту,
регіонального розвитку та позабюджетні кошти на розвиток
р.р.
департамент економіки
фізичної культури і спорту, відповідно до чинного
законодавства.
2.7.5. Здійснювати забудову в кожному районі міста
2017-2020 Управління житловобагатофункціональних спортивних майданчиків зі штучним чи р.р.
комунального господарства
трав'яним покриттям тренажерним обладнанням, пішохідних і
велосипедних доріжок у місцях проживання та масового
відпочинку населення, обладнання пунктів прокату
спортивного інвентарю.
2.7.6. Здійснити заходи з впровадження соціальної реклами,
2017Управління праці та
створення інформаційно-просвітницького інтернет-порталу
2020 р.р соціального захисту
щодо пропаганди засад різних аспектів здорового способу
населення, управління
життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки
охорони здоров’я,
активного та пасивного тютюнопаління, вживання алкоголю та
управління молоді та
наркоманії.
спорту, управління освіти
2.7.7. Висвітлювати на місцевих інтернет-порталах,
2017Управління молоді та спорту
20172020 р.р

телебаченні та радіо інформацію щодо участі міських
спортсменів у всеукраїнських, міжнародних змаганнях, в
Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх,
Всесвітніх та Європейських іграх.
2.7.8. Вирішувати соціально-побутові питання
спортсменам, які посіли призові місця на Олімпійських,
Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та
Європейських іграх, чемпіонатах світу і Європи та їх
тренерам, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів
України.
2.7.9. Надавати організаційну, фінансову допомогу та сприяти
організаціям, установам у проведенні на території міста
міжнародних, всеукраїнських, обласних спортивних змагань за
участю міських спортсменів з олімпійських, неолімпійських
видів спорту серед спортсменів різних вікових груп , спорту
інвалідів та ветеранів.
2.7.10. Забезпечити функціонування служби спортивної
медицини на якісно новому рівні, в тому числі придбання
необхідного медичного обладнання.
2.7.11. Здійснювати модернізацію, реконструкцію та
капітальний ремонт спортивних споруд, які розташовані на
території міста.

2020 р.р.

2.7.12. 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.
2.7.13. Сприяти збереженню діючої мережі дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, розташованих на території міста,
здійснювати фінансову підтримку по утриманню спортивних

20172020 р.р

20172020 р.р.

Управління молоді та спорту,
фінансове управління

20172020 р.р

Управління молоді та спорту,
фізкультурно-спортивні
товариства, міський осередок
НОК України, міський
осередок ветеранів спорту
МАФІС, центр «Інваспорт»
Управління охорони
здоров’я, управління молоді
та спорту
Управління молоді та спорту,
управління освіти, управління
капітального будівництва,
управління житловокомунального господарства,
фізкультурно-спортивні
товариства.
Управління молоді та спорту,
Управління капітального
будівництва, управління
освіти, управління житловокомунального господарства,
фізкультурно-спортивні
товариства.

20172020 р.р.
20172020 р.р.

2017-2020 Управління молоді та спорту,
р.р.
управління освіти,
фізкультурно-спортивні

споруд, об’єктів для проведення навчально-тренувальних
занять та змагань дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста.
Надавати фінансову,матеріальну допомогу (підтримку)
установам і організаціям фізкультурно-спортивної
спрямованості, спортивним об’єктам та спорудам місцевого
значення ( в межах фінансових можливостей бюджету міста на
відповідний рік).
2.7.14. Забезпечити фінансування дитячо-юнацьких спортивних
шкіл Хмельницької міської ради.
2.7.15. Здійснювати заходи щодо розширення переліку та
збільшення обсягів надання платних послуг закладами
фізичної культури і спорту.
2.7.16. Надавати фінансову підтримку, в межах бюджетних
призначень, спортивних організацій 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.
2.7.17. Надавати фінансову підтримку у підготовці та участі
футбольної команди, яка представляє місто у всеукраїнських
змаганнях за рахунок коштів міського бюджету (в межах
бюджетних призначень).
2.7.18. Сприяти розвитку двостороннього, регіонального та
міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та
спорту з організаціями фізкультурно-спортивної
спрямованості, містами побратимами.

товариства, ДЮСШ

2017-2020 Управління молоді та спорту,
р.р.
управління освіти.
2017Управління молоді та спорту
2020 р.р.
2017-2020 Управління молоді та спорту,
р.р.
управління освіти,
фізкультурно-спортивні
товариства.
20172020 р.р.

Управління молоді та спорту,
фізкультурно-спортивні
організації.

20172020 р.р.

Управління молоді та спорту.

