
 

Комплексна Програма  

 реалізації молодіжної політики 

 та розвитку фізичної культури і спорту  

у м. Хмельницькому на 2017-2020 роки» 

 

РОЗДІЛ І 
 

Програма 

реалізації молодіжної політики у місті  

Хмельницькому на 2017 – 2020 роки 

 

РОЗДІЛ ІІ 

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту 

в місті Хмельницькому на 2017-2020 роки 

Законодавча та нормативна база 

Реалізація молодіжної політики регламентується Законами України: 

„Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; 

„Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"; 

„Про молодіжні та дитячі громадські організації"; 

 

Заходи програми розроблені відповідно до таких законодавчих та нормативних актів:  
Конституції України,  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,  

Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»,  

 

 

 

 

 

 



Завдання і заходи щодо забезпечення виконання  

комплексної програми реалізації молодіжної політики 

 та розвитку фізичної культури і спорту  

у м. Хмельницькому на 2017-2020 роки 

РОЗДІЛ І. Реалізація молодіжної політики у місті Хмельницькому 

1. Підтримка молодіжного руху. Розвиток громадянської активності молоді, 

забезпечення співпраці місцевого самоврядування з молодіжними громадськими 

організаціями 
1.1. Забезпечувати    співпрацю   з    міськими,  обласними,  всеукраїнськими,  міжнародними  молодіжними    і   

дитячими    громадськими організаціями. 
Управління молоді та спорту, 

                                                                                                                     управління освіти 

2017-2020 роки 

 

1.2. Здійснювати інформаційно – методичну та фінансову підтримку громадських організацій, в т.ч.  в 

реалізації програм та проектів стосовно дітей та молоді. 

Управління молоді та спорту 

2017-2020 роки 

 

1.3. Організовувати презентацію діяльності молодіжних громадських організацій в рамках відзначення 

Дня громадських організацій. 

Управління молоді та спорту 

Щорічно травень 

 

1.4. Створити молодіжно-спортивний веб-портал та забезпечувати його інформаційне наповнення 

         Управління молоді та спорту  

Молодіжні громадські організації 

    2017-2020 роки 

 Постійно 

 

2.Соціальна підтримка дітей та молоді  (підтримка студентських ініціатив, 

оздоровлення та відпочинок дітей, молодіжне житлове кредитування) 
2.1. Забезпечувати організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей, що потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Здійснювати організоване 

дозвілля дітей в групах денного перебування при клубах міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за 

місцем проживання під час літніх канікул. 

Управління молоді та спорту, управління освіти, 

 управління праці, соціального захисту населення 

 і охорони здоров’я 

2017-2020 роки 

 

2.2. Забезпечити в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку  міста роботу виїзних консультативних 

пунктів Центру соціальної допомоги молоді з метою надання дітям психолого-педагогічної та соціальної 

допомоги. 

Управління молоді та спорту, 

міський Центр соціальної допомоги молоді 

2017-2020 роки 

 

2.3. Залучати дітей, що потребують особливої соціальної 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.  

Управління молоді та спорту, 

управління освіти, 



міський Центр по  роботі з дітьми та 

 підлітками за місцем проживання 

Постійно 

 

2.4. Відзначати грамотами управління молоді та спорту, подяками та почесними грамотами міського голови 

молодіжних активістів, кращих студентів до дня молоді та дня студента. 

Управління молоді та спорту, 

молодіжні громадські організації 

2017-2020 роки 

 

2.5 Сприяти наданню молодим сім’ям та одиноким громадянам молодіжного кредиту на будівництво або 

реконструкцію житла. 

Управління молоді та спорту. 

Щорічно 

 

2.6. Проводити соціологічні опитування з метою вивчення проблем у студентському середовищі. 

Управління молоді та спорту,  

міський Центр соціальної допомоги молоді 

Щорічно 

 

3. Професійна підготовка, створення сприятливого середовища для забезпечення 

зайнятості молоді, підтримка підприємницьких ініціатив серед молоді 
3.1. Надавати організаційну, методичну та фінансову підтримку МГО «Молодіжний центр праці».  

Управління молоді та спорту 

Щорічно 

 

3.2. Надавати випускникам шкіл інформацію про наявність навчальних закладів, курсів для підготовки та 

перепідготовки кадрів, про терміни та умови навчання в них. 

Міський центр зайнятості, 

 МГО «Молодіжний центр праці», 

 служба  у справах дітей, управління освіти,  

управління молоді та спорту 

Постійно 

 

3.3. Надавати систематичну інформацію молоді про можливості працевлаштування, продовження навчання, 

перекваліфікацію у засобах масової інформації міста. 

Міський центр зайнятості, 

 МГО «Молодіжний центр праці» 

Постійно 

 

3.4. Проводити зустрічі учнівської  та студентської молоді  з роботодавцями « З перших вуст», орієнтуючи 

молодь на робітничі професії 

Міський центр зайнятості,  

МГО «Молодіжний центр праці» 

Постійно 

 

3.5. Проводити міський конкурс бізнес-планів молодих підприємців та студентів вищих навчальних 

закладів. 

Управління молоді та спорту 

Щорічно 

 

3.6. Забезпечувати працевлаштування молодих спеціалістів з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування. 

Хмельницький міський центр зайнятості,  

МГО «Молодіжний Центр праці» 

2017-2020 роки 

 

3.7. Систематично проводити ярмарки вакансій для молоді із залученням представників підприємств, 

установ і організацій. 

Хмельницький міський центр зайнятості 

2017-2020 роки 

 



4.Формування національної самосвідомості молоді, розвиток духовності, зміцнення 

моральності 
4.1. Активізувати рух учнівської та студентської молоді за збереження і примноження традицій 

українського народу «Моя земля – земля моїх батьків». 

Управління молоді та спорту, управління освіти 

2017-2020 роки 

 

4.2.  Проводити щорічний фестиваль-конкурс  патріотичної пісні та музики  «Червона калина». 

Управління молоді та спорту,  

управління освіти, управління культури і туризму 

2017-2020 роки 

 

4.3. Організувати в бібліотеках міста тематичні книжкові експозиції, приурочені знаменним подіям в 

історії українського народу, життю та творчості відомих діячів національної культури і мистецтва для 

учнівської та молодіжної аудиторії. 

Управління молоді та спорту,  

управління освіти, управління культури і туризму 

2017-2020 роки 

 

 

4.4. Популяризувати через засоби масової інформації українську мовну культуру та дотримання її норм, 

національну історико-культурну спадщину українського народу. 

Управління молоді та спорту,  

управління освіти, управління культури і туризму 

2017-2020 роки 

 

4.5.  Організовувати  та проводити заходи щодо відзначення державних, національних свят. 

Управління культури і туризму, 

управління освіти, управління молоді та спорту 

2017-2020 роки 

 

4.6. Забезпечити відвідування учнівською та студентською молоддю музеїв міста. Розробити план лекцій, 

заходів та екскурсій пішохідними маршрутами міста. 

      Управління молоді та спорту, 

управління культури і туризму 

2017-2020роки 

 

4.7. Забезпечити організацію відвідування учнівською та студентською молоддю обласних краєзнавчого, 

літературного, художнього, літературно-меморіального музею М. Островського, А. Ахматової. 

Розробити екскурсійні та туристичні маршрути з відвідуванням учнівською та студентською молоддю 

місць, пов’язаних з історією і культурою українського народу, військової слави:  

- Національний історико-культурний заповідник «Камянець»; 

- Державний історико-культурний заповідник «Меджибіж» з відвідуванням музею голодомору 1932-

1933 років; 

- Державний історико-культурний заповідник «Самчики»; 

- Національний природний парк «Подільські Товтри» 

Управління культури і туризму, 

 управління освіти 

2017-2020 роки 

 

4.8. Забезпечити організацію діяльності факультативів, лекторіїв, гуртків для учнівської і студентської 

молоді. 

Управління освіти, управління культури і туризму,  

 управління молоді та спорту 

2017-2020 роки 

 

 

4.9. Проводити урочисті вручення паспорта громадянина України молоді, яка отримує його вперше (до Дня 

Незалежності, Дня міста). 

Управління внутрішніх справ, 

 управління освіти, управління культури і туризму 

2017-2020 роки 



 

 

4.10. Проводити заходи  (бесіди, диспути, круглі столи тощо), спрямовані на підвищення пріоритету 

загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки і світогляду дітей, учнівської та 

студентської молоді. 

Управління культури і туризму, управління молоді та спорту, 

управління освіти 

2017-2020 роки 

 

4.11. З метою виховання у молоді національної свідомості провести низку тематичних зустрічей з відомими 

на Поділлі та в Україні людьми, мистецькі заходи під назвою «Краю милішого в світі нема!». 

Управління молоді та спорту,  

управління культури і туризму,  

управління освіти, товариство «Просвіта» 

Постійно 

 

4.12. Спільно з редакцією газети «Проскурів» практикувати публікації дитячих та молодіжних творів 

(проза, поезія) про  звичаї, традиції, обряди українського народу. 

Управління молоді та спорту, 

 управління культури і туризму 

Постійно 

 

4.13. 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. 

Управління молоді та спорту, 

МГО «У майбутнє через культуру» 

 

4.14. Сприяти створенню волонтерських груп для допомоги відновленню пам’яток архітектури, історії та 

культури Хмельницької області. 

Управління молоді та спорту, 

МГО «У майбутнє через культуру» 

 

5.Військово-патріотичне виховання молоді 
5.1. Сприяти організації та проведенню заходів щодо відзначення військових свят, 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. 

Управління молоді та спорту, 

 управління культури і туризму, управління освіти 

2017-2020 роки 

 

5.2. Проводити зустрічі учнівської молоді з ветеранами Великої Вітчизняної війни та ветеранами 

локальних війн, Збройних Сил України. 

Управління молоді та спорту, 

 управління культури і туризму, управління освіти 

Щороку 

 

5.3. Проводити міський етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Зірниця» серед школярів 5-9 

класів шкіл міста. 

Управління молоді та спорту, управління освіти 

Щороку 

 

5.4. Проводити міські змагання допризовної молоді «Юні козаки Поділля ». 

Управління молоді та спорту, управління освіти 

Щороку 

 

5.5. Проводити в рамках фестивалю «Нащадки козацької слави» спартакіади серед учнів загальноосвітніх 

шкіл. 

Управління молоді та спорту, управління освіти 

Щороку 

 

5.6. Проводити  у військових частинах міста тренінгові  заняття, спрямовані на покращення адаптації 

новобранців до військової служби. 



Управління молоді та спорту, 

 міський Центр соціальної допомоги молоді. 

2017-2020 роки 

 

5.7. Оформити в позашкільних навчальних закладах куточки державної символіки. Забезпечувати 

використання державної символіки під час проведення свят, урочистостей, відзначення пам’ятних дат. 

Управління культури і туризму, управління освіти 

Постійно 

 

5.8. До Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, Дня Чорнобильської трагедії  проводити 

заходи «Не зітреться у пам’яті нашій тих жахливих часів гіркота». 

Управління молоді та спорту, 

 управління культури і туризму, 

 управління освіти, товариство «Просвіта» 

2017-2020 роки 

 

5.9. Організувати виїзди допризовної молоді у військові частини Збройних сил України для ознайомлення з 

життям солдат строкової служби, військовою технікою. 

Міськвійськомат,  

управління молоді та спорту, управління освіти 

2017-2020 роки 

 

5.10. Надавати інформаційну та соціально-психологічну допомогу призовникам та молоді, що 

демобілізована. 

Управління молоді та спорту, 

 міський Центр соціальної допомоги молоді 

2017-2020 роки 

5.11. Проводити заходи Всеукраїнських та регіональних спартакіад, міські юнацькі збори, змагання із 

військово-прикладних видів спорту, ігри оборонно-масової та військово-патріотичної спрямованості. 

Міськвійськомат, 

 управління молоді та спорту, управління освіти 

2017-2020 роки 

 

5.12. Пропагувати серед молоді героїчну історію, славні бойові та трудові традиції старшого покоління. 

Управління молоді та спорту, 

 управління культури і туризму, управління освіти 

2017-2020 роки 

 

5.13. Проводити конкурс військово-патріотичної пісні «Червона калина». 

Управління молоді та спорту,  

управління культури і туризму 

1 раз в два роки 

 

5.14. Організувати проведення оздоровчо-спортивних та військово-патріотичних таборів молодіжних 

громадських організацій. 

Управління молоді та спорту, 

 управління освіти 

2017-2020 роки 

 

6.Формування правової  культури та профілактика правопорушень серед молоді 
6.1. Сприяти проведенню інформаційно - просвітницьких акцій з пропаганди правової культури у 

молодіжному середовищі. 

Управління молоді та спорту,  

управління культури і туризму,  

служба у справах дітей, управління освіти 

2017-2020 роки 

 

6.2. Продовжувати просвітницьку роботу серед учнівської та студентської молоді міста із роз’яснення 

основних положень рішень виконавчого комітету щодо дітей та молоді. 

Управління молоді та спорту, 

 управління культури,  

служба у справах дітей, управління освіти 

2017-2020 роки 



 

6.3. Проводити заходи з роз’яснення та вивчення правил дорожнього руху серед дітей та підлітків, 

забезпечувати діяльність шкільних загонів юних інспекторів дорожнього руху. 

Управління освіти,  

міський відділ державної автоінспекції 

2017-2020 роки 

 

6.4. Сприяти залученню молоді, схильної до скоєння правопорушень, до фізкультурно-спортивних, 

туристсько-краєзнавчих та інших заходів. Організовувати шефство фізкультурно-спортивних клубів, 

відомих спортсменів, спортивних товариств, творчих об'єднань над молоддю та підлітками, схильними до  

девіантної поведінки. 

Управління молоді та спорту, 

 управління освіти, служба у справах дітей.  

2017-2020 роки 

 

6.5. Залучати учнівську та студентську молодь до участі в загальноміських культурно-просвітницьких 

заходах, в тому числі "Молодь проти наркоманії", "Молодь проти СНІДу", "Молодь за майбутнє України", 

"Молодь проти абортів" та "Даруймо радість дітям" за участю громадських організацій, засобів масової 

інформації, творчих колективів. 

Управління молоді та спорту, управління культури,  

управління освіти, служба у справах дітей. 

2017-2020 роки 

 

6.6. Організувати випуски тематичних плакатів, буклетів, календарів з метою популяризації правових знань 

серед підлітків і молоді, утвердженню змістовного дозвілля, відпочинку та здорового способу життя. 

Міська друкарня,управління освіти, 

управління молоді та спорту, 

служба у справах дітей. 

2017-2020 роки 

 

7.Формування здорового способу життя та профілактика негативних явищ у 

молодіжному середовищі  
7.1. Забезпечити виконання заходів другого розділу Програми «Розвиток фізичної культури та спорту в м. 

Хмельницькому на 2012-2016 роки, сприяти вихованню в учнівської та студентської молоді свідомого ставлення 

до свого здоров’я, як найвищої соціальної цінності. 

Управління молоді та спорту,  

управління освіти, відділ охорони здоров’я 

Постійно 

7.2. Підтримувати діяльність центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, 

   а    також    таких,    які    створюються    молодіжними 

громадськими організаціями.  Сприяти участі представників громадських 

організацій, діяльність яких направлена на запобігання негативних явищ серед молоді (асоціація сприяння 

вирішення проблем наркоманії  та Сніду «Вікторія», відділення Всеукраїнської благодійної організації 

«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД») у запланованих заходах з метою підвищення їх 

кваліфікації та оволодіння новими сучасними методами роботи. 
Управління молоді та спорту, 

міський Центр соціальної допомоги молоді,  

кримінальна міліція у справах дітей, 

 служба у справах дітей, управління освіти,  

управління культури і туризму 

Постійно 

 

7.3. Проводити інформаційно - просвітницькі, видовищно - освітні, 

мистецькі, профілактичні акції з метою пропаганди здорового способу 

життя серед молоді, акції до Всесвітнього дня боротьби із зловживанням наркотиками та їх незаконним 

обігом, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, 

тематичні молодіжні дискотеки, кіно - відео-лекторіїї, бесіди, лекції, 

тренінги з профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі. 

Управління молоді та спорту,  

міський Центр соціальної допомоги молоді,  

кримінальна міліція у справах дітей, 

служба у справах дітей, управління освіти, 



 управління культури і туризму 

Постійно 

 

7.4. Проводити соціальну рекламу із пропагування здорового способу життя. Організовувати вуличні акції; 

тренінги, лекційно-просвітницьку роботу в навчальних закладах міста. 

Управління молоді та спорту,  

міський Центр соціальної допомоги молоді, 

 кримінальна міліція у справах дітей,  

служба у справах дітей, управління освіти, 

 управління культури і туризму 

Постійно 

 

7.5. Розроблювати цикл лекцій та бесід для учнів та молоді,   виготовляти   та   розповсюджувати   інформаційні 

матеріали з питань формування здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок: тютюнопаління, 

вживання алкоголю. 

Управління молоді та спорту,  

міський Центр соціальної допомоги молоді 

Щорічно 

 

7.6. Розширювати мережу клубів для дітей та підлітків за місцем проживання в мікрорайонах Озерна, Ракове, 

Гречани, Ружична, Лезневе. Створити механізм зацікавленості керівників клубів у збільшені обсягів  зароблених 

коштів, залучені їх на розвиток та потреби клубів. 

 

Управління молоді та спорту, 

міський Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання 

2017-2020 роки 

 

7.7. Здійснювати поступовий перехід гуртків та секцій дитячих клубів за місцем проживання з непристосованих, 

підвальних приміщень до таких, які б відповідали вимогам законодавства про позашкільну освіту, та не 

суперечили санітарно-гігієнічним нормам і правилам для організації та проведення занять з дітьми. 

Управління молоді та спорту, 

міський Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання 

2017-2020 роки 

 

7.8. Підтримувати проекти  громадських  організацій,  діяльність  яких 

спрямована на протидію соціально - небезпечних хвороб. 

Управління молоді та спорту 

2017-2020 роки 

 

7.9. Фінансова підтримка клубів різнопрофільного спрямування міського Центру по роботі з дітьми та 

підлітками за місцем проживання в організації та проведені заходів, проведені поточних ремонтів приміщень,  

зміцнені матеріально-технічної бази. 

Управління молоді та спорту 

2017-2020 роки 

 

7.10. Забезпечення діяльності спеціалізованої служби психологічної допомоги «Телефон довіри» - 

одноканальний номер 15-50. 

Управління молоді та спорту, 

 міський Центр соціальної допомоги молоді 

Постійно 

 

7.11. Організація та проведення круглого столу на тему «молодь України за здоровий спосіб життя». 

Управління молоді та спорту,  

міський Центр соціальної допомоги молоді, 

 служба у справах дітей 

Щорічно 

 

7.12. Проводити заняття з елементами тренінгу з профілактики суіцидальності «Життя людини – 

найдорожчий скарб». 

Міський Центр соціальної допомоги молоді 

2017-2020 роки 

 

7.13. Проведення днів Центру соціальної допомоги молоді у військових частинах міста. 



Міський Центр соціальної допомоги молоді 

2017-2020 роки 

 

8.Підготовка молоді до подружнього життя 
8.1. Здійснювати корекційну роботу, тестування майбутніх наречених з метою допомоги молодим людям у 

плануванні сім'ї. Розповсюджувати інформаційно-допоміжний матеріал з відповідної тематики. 

Управління молоді та спорту,  

міський Центр соціальної допомоги молоді 

2017-2020 роки 

 

8.2. Організація діяльності клубу «Майбутніх наречених». 

Управління молоді та спорту,  

міський Центр соціальної допомоги молоді 

Постійно 

 

8.3. На молодіжному веб-порталі висвітлювати рубрики «Етика сімейних стосунків», … 

Управління молоді та спорту, 

 міський Центр соціальної допомоги молоді 

Постійно 

 

8.4. Проводити заходи щодо здорового способу життя: культурно-мистецькі акції «Вечірка для 

закоханих»(до дня святого Валентина), «Великдень», «Здорова сім’я-здорова держава» (до Дня сім’ї), «Сім’я 

– ключ до щастя». «Різномаїття націй – різномахття сімейних традицій» (в рамках святкування Дня сім’ї та 

ін.). 

Управління молоді та спорту,  

міський Центр соціальної допомоги молоді 

Щорічно 

 

8.5. Проведення лекційної роботи з елементами тренінгу  «Будинок сімейного щастя». 

міський Центр соціальної допомоги молоді 

2017-2020 роки 

 

9.Підтримка обдарованої молоді, створення умов для творчого розвитку особистості.  

Організація змістовного дозвілля молоді 
9.1. Підтримка ініціатив молодіжних громадських організацій, органів 

студентського    самоврядування,    спрямованих   на   впровадження   нових 

ефективних  форм  і  методів  навчання.   Сприяти  в  організації конкурсу 

„Студент року". 

Управління молоді та спорту,  

управління культури і туризму, управління освіти 

2017-2020 роки 

 

9.2. Забезпечувати участь обдарованої молоді міста у всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсах, 

фестивалях, чемпіонатах. 

Управління молоді та спорту, управління освіти 

2017-2020 роки 

 

9.3. Здійснювати організаційну, методичну та фінансову підтримку КВНівського руху, інтелектуальних ігор. 

Управління молоді та спорту, управління освіти 

2017-2020 роки 

 

9.4. Забезпечувати участь молоді у конкурсах, оголошених Міністерством  освіти та науки, молоді і спорту (гранти 

для обдарованої молоді, молодих літераторів «Гранослов» та інші). 

Управління молоді та спорту, управління освіти 

2017-2020 роки 

 

9.5. Висувати кандидатури активної  і творчо обдарованої молоді,   на здобуття міських, обласних та державних 

премій. 

Управління молоді та спорту,  

управління культури і туризму, управління освіти 

2017-2020 роки 

 



9.6. Проводити акції, фестивалі, концерти молодих виконавців, дискотеки, конкурси  за участю дітей та молоді, 

виставки молодих митців (фестиваль екологічної творчості «Свіжий вітер», конкурс краси «Міс-Хмельницький», 

концерт за участю студентів «Тобі, любе місто, присвячуємо» та ін.).   

Управління молоді та спорту, 

 управління культури і туризму, управління освіти,  

молодіжні громадські організації 

2017-2020 роки 

 

9.7. Діяльність координаційної ради з питань організації роботи з обдарованою молоддю. 

Управління освіти,  

управління молоді та спорту, 

 управління культури і туризму 

2017-2020 роки 

 

9.8. Організація та проведення щорічного фестивалю «Калейдоскоп мистецтв». 

Управління молоді та спорту, 

 управління культури і туризму, 

 МГО «У майбутнє через культуру» 

2017-2020 роки 

 

9.9. Забезпечення розширення мережі гуртків і факультативів у навчальних закладах міста, мережу клубів у 

навчальних та поза навчальних закладах міста. 

Управління молоді та спорту, управління освіти 

2017-2020 роки 

 

9.10. Забезпечити направлення на оздоровлення до МДЦ «Артек», УДЦ «Молода гвардія» переможців олімпіад, 

конкурсів, змагань із числа учнівської молоді, учнів ЗОНЗ. 

Управління молоді та спорту 

2017-2020 роки 

 

9.11. Залучати до роботи в підліткових клубах за місцем проживання фахівців, представників молодіжних 

організацій, творчих спілок та об’єднань. 

Управління молоді та спорту,  

управління культури і туризму 

2017-2020 роки 

 

9.12. Надавати організаційну, методичну та фінансову допомогу творчим колективам, обдарованій молоді для 

участі у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських конкурсах і фестивалях. 

Управління молоді та спорту,  

управління культури і туризму 

2017-2020 роки 

 

РОЗДІЛ ІІ. Розвиток фізичної культури і спорту 
Очікувані результати виконання програми 
В результаті виконання програми очікується: 

активізація молодіжного руху, надання йому більшої масовості, створення моделі взаємодії 

органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики, розширення 

фінансування програм молодіжних громадських організацій стосовно дітей та молоді 

створення умов для поліпшення здоров'я молоді, посилення профілактичної роботи щодо 

запобіганню наркоманії, захворюванню на ВІЛ/СНІД, охоплення молоді рухом за здоровий спосіб життя; 

забезпечення необхідних можливостей для соціального становлення молоді, поглиблення її 

інноваційної діяльності, посилення співпраці з молодіжними та дитячими громадськими організаціями; 

позитивні зрушення у розв'язанні проблем зайнятості молоді, створення умов для підприємницької 

діяльності молоді; 

Фінансування програми 
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел 

фінансування, не заборонених Законом. 

Під час розроблення проектів міського бюджету на 20 12 рік та на наступні роки передбачаються 

видатки на підтримку заходів, здійснюваних на виконання програми. 

Органи місцевого самоврядування можуть делегувати молодіжним та дитячим громадс ьким організаціям 

повноваження щодо реалізації заходів, спрямованих на виконання програми. У цьому випадку вони надають 



м о л од і ж н и м т а  д ит я ч им  г р ом ад с ьк и м о р га н і з ац і я м  фі на нс о в у  т а  організаційну допомогу, здійснюють 

контроль за реалізацією наданих повноважень 

 

 

1.Запровадити в навчальних закладах усіх типів та форм власності рухової активності школярів та студентів 

в обсязі 8-12 годин на тиждень. 

Управління освіти. 

 

2. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади спортивним обладнанням та інвентарем в кількості 

необхідній для проведення занять на високому якісному рівні. 

 

Управління освіти. 

 

3. Передбачити в програмах навчальних закладів усіх типів та форм власності навчання дітей та молоді 

плаванню з урахуванням кліматичних умов та наявної бази. 

 

Управління освіти. 

 

 4. Залучати населення до занять фізичною культурою та спорту за місцем проживання та відпочинку. 

Управління молоді та спорту, 

управління освіти,  

фізкультурно-спортивні товариства. 

 

5.  Забезпечити фінансування та функціонування міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для 

всіх". 

Управління молоді та спорту. 

 

6. Вивчити питання обладнання місць для навчання плаванню на відкритих водоймищах, у тому числі на  

пляжах. 

Управління молоді та спорту,  

управління житлово-комунального  

господарства. 

 

7. Залучати представників підприємств, установ та організацій різних організаційно-правових форм 

власності до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи. 

 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства. 

 

8.Проводити міські спартакіади та інші масові фізкультурно-спортивні заходи серед працівників 

підприємств, установ та організацій, фізкультурно-спортивних товариств, військових формувань, 

правоохоронних органів. 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства. 

 

9. Запровадити проведення конкурсу на визначення найкращої організації фізкультурно-спортивної роботи 

серед суб`єктів господарювання, «Кращий тренер», «Кращий спортсмен», «Кращий фахівець фізичної 

культури і спорту» . 

 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства. 

 

10. Забезпечити підтримку та функціонування спортивних клубів з фізичної культури і спорту інвалідів 

"Інваспорт", сприяти розширенню їх мережі. 

Управління молоді та спорту, 

управління освіти,  центр «Інваспорт» 

фізкультурно-спортивні товариства, 

управління праці, соціального захисту 

населення та охорони здоров’я. 

 

11. Створювати належні  умови для роботи інструкторів з фізкультури з дітьми-інвалідами – учнями 

навчальних закладів усіх типів та форм власності. 

Управління молоді та спорту, 



 центр «Інваспорт»,  

управління освіти, управління праці,  

соціального захисту населення 

 та охорони здоров’я. 

 

12. Залучення населення з обмеженими можливостями до систематичних занять з фізичної культури і 

спорту.        

Управління молоді та спорту, 

 центр «Інваспорт»,  

управління освіти, управління праці,  

соціального захисту населення 

 та охорони здоров’я. 

 

13.Провести моніторинг спортивних споруд та об’єктів з метою визначення потреб у їх подальшому 

облаштуванні для занять інвалідів фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією 

та безперешкодному доступу до всіх спортивних споруд для спортсменів та глядачів з обмеженими 

фізичними можливостями. 

Управління молоді та спорту, 

 фізкультурно-спортивні товариства,  

центр «Інваспорт», управління освіти, 

 управління праці, соціального захисту 

населення та охорони здоров’я. 

 

14. Забезпечення цілеспрямованої підготовки та участі збірних команд міста в змаганнях з видів спорту, 

інших масових фізкультурно-спортивних заходах, Всесвітніх іграх, чемпіонатах світу та Європи, 

Спартакіадах, інших міжнародних змаганнях. 

Управління молоді та спорту, 

 фізкультурно-спортивні товариства,  

                                                                                            управління освіти, управління праці, соціального 

захисту населення та 

                                                                                                                            охорони здоров’я.  

 

15. Щорічно проводити міські спартакіади: допризовної молоді, учнів середніх навчальних закладів, вищих 

навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації. 

 

Управління молоді та спорту, 

 фізкультурно-спортивні товариства,  

                                                                                            управління освіти, управління праці,  

                                                                                                 соціального захисту населення та 

                                                                                                                        охорони здоров’я. 

 

16. Створювати необхідні умови для підвищення спортивної майстерності міським спортсменам-членам 

національних збірних команд України. 

Управління молоді та спорту, 

 фізкультурно-спортивні товариства,  

                                                                                             управління освіти, управління праці,  

                                                                                                 соціального захисту населення та 

                                                                                           охорони здоров’я, центр «Інваспорт». 

 

17. Сприяти впровадженню загальнодержавної інформаційної комп’ютерної системи  “Спортивна школа” в 

позашкільних навчальних закладах міста. 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

управління освіти. 

 

18. Залучати дітей та молодь до занять фізичною культурою та спортом у  дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл усіх типів і форми власності. 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

управління освіти. 

 

19. Забезпечувати умови щодо модернізації  та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем . 



Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

управління освіти, центр «Інваспорт». 

 

20. Вивчити питання та при сприятливих фінансових умовах забезпечити введення надбавок до ставки 

заробітної плати тренерам-викладачам дитячо-юнацьких спортивних шкіл  з урахуванням їх категорійності. 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

управління освіти, центр «Інваспорт». 

 

21. Сприяти створенню умов для активного відпочинку  вихованців ДЮСШ та учнів спеціалізованих 

навчальних закладів спортивного профілю у канікулярний період та забезпечити його фінансування у межах 

бюджетних призначень. 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

управління освіти. 

 

 22. Надавати допомогу командам з ігрових видів спорту для підготовки та участі в обласних, 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

Управління молоді та спорту, 

управління освіти, 

фізкультурно-спортивні товариства. 

 

23. Створювати умови для підготовки та участі міських спортсменів членів збірних команд України різних 

вікових груп в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, Всесвітніх та 

Європейських іграх серед ветеранів спорту. 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

міський осередок НОК України, 

міський осередок ветеранів спорту МАФІС.  

 

24. Створювати умови для підготовки та участі міських спортсменів членів збірних команд України різних 

вікових груп в чемпіонатах світу та Європи, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх 

інтелектуальних іграх, Всесвітніх та Європейських іграх серед ветеранів спорту. 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

міський осередок НОК України, міський 

 осередок ветеранів спорту МАФІС.  

 

25.  Створювати умови для підготовки та участі міських спортсменів членів збірної команди України в 

Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи. 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

міський осередок НОК України, 

міський осередок ветеранів спорту МАФІС, 

 центр «Інваспорт».  

 

26. Проводити міські спортивні змагання з визнаних у державі олімпійських видів спорту серед спортсменів 

різних вікових груп (Чемпіонати міста, Кубки міста, Першості міста, турніри, матчеві зустрічі, юнацькі 

спортивні ігри, ігри серед ветеранів спорту). 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

міський осередок НОК України. 

 

27. Проведити міські спортивні змагання з визнаних у державі неолімпійських видів спорту серед 

спортсменів різних вікових груп (Чемпіонати міста, Кубки міста, Першості міста, турніри, матчеві зустрічі, 

спортивні ігри молоді, юнацькі спортивні ігри, ігри серед ветеранів спорту). 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

міський осередок НОК України, 

міський осередок ветеранів спорту МАФІС.  

 



28. Проведення міських змагань з видів спорту інвалідів, відповідних нозологій (Чемпіонати міста, Кубки 

міста, спартакіади, турніри, матчеві зустрічі, спартакіаду «Повір в себе»). 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

центр «Інваспорт».  

 

29. Надавати допомогу та сприяти у проведенні на території міста міжнародних та всеукраїнських 

спортивних змагань з олімпійських, неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп , 

спорту інвалідів та спорту ветеранів. 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

міський осередок НОК України, міський  

осередок ветеранів спорту МАФІС, 

 центр «Інваспорт».  

 

30. Надавати фінансову підтримку міському осередку Національного олімпійського комітету України, 

міським федераціям з видів спорту, центру «Інваспорт». 

Управління молоді та спорту. 

 

31. Розробити план розвитку в місті пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів спорту, сприяти 

створенню центрів олімпійської підготовки. 

Управління молоді та спорту. 

 

32. Сприяти підвищенню кваліфікації кадрів,  проведенню атестації фахівців у сфері фізичної культури. 

Управління молоді та спорту, 

управління освіти. 

 

33. Проведення тематичних семінарів для спеціалістів, працівників сфери фізичної культури і спорту, 

тренерів, спортсменів. 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

міський осередок НОК України, 

міський осередок ветеранів спорту МАФІС, 

 центр «Інваспорт».  

 

34. Проводити роботу щодо введення посад інструкторів з фізкультури на підприємствах, установах та 

організаціях міста. 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства. 

 

35. Збільшення видатків на утримання та забезпечення навчально-тренувального процесу ШВСМ, ДЮСШ, 

СДЮСШОР усіх типів і форм власності, з відповідних бюджетів. 

 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

центр «Інваспорт».  

 

36. Відповідно регламентуючих документів державного комітету з фізичноЩорічне корегування норм 

витрат на проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, відповідно до зміни індексу цін на 

відповідні товари та послуги. 

 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

центр «Інваспорт».  

 

37. Проведення роботи спільно з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості щодо 

залучення інвестицій та позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури і спорту, відповідно до 

чинного законодавства. 

Управління молоді та спорту, 

управління освіти, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

міський осередок НОК України, 

міський осередок ветеранів спорту 



 МАФІС, центр «Інваспорт».  

 

38. Здійснення модернізації, реконструкції  та капітального ремонту спортивних споруд, які розташовані на 

території міста. 

Управління молоді та спорту, 

управління освіти, 

фізкультурно-спортивні товариства. 

 

39. Будівництво нових спортивних споруд, у т.ч. плавальних басейнів, льодових арен, багатофункціональних 

майданчиків із штучним покриттям та 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. 

Управління молоді та спорту, Управління освіти,  

управління житлово-комунального господарства, 

фізкультурно-спортивні товариства. 

 

 40. Забезпечити проведення сертифікації відповідності спортивних споруд та їх паспортизації. 

Управління молоді та спорту, Управління освіти,  

управління житлово-комунального господарства, 

фізкультурно-спортивні товариства. 

 

41. Залучення видатних вітчизняних спортсменів, спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, громадських 

благодійних організацій, роботодавців, державних та громадських діячів та митців до участі у масових 

фізкультурно-спортивних заходах. 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

міський осередок НОК України, 

міський осередок ветеранів спорту 

МАФІС, центр «Інваспорт».  

 

42. Опрацювання питання щодо впровадження соціальної реклами, створення інформаційно-

просвітницького інтернет-порталу щодо пропаганди засад різних аспектів здорового способу життя, 

підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання 

алкоголю та наркоманії. 

Управління молоді та спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, 

міський осередок НОК України, 

міський осередок ветеранів спорту МАФІС, 

 центр «Інваспорт».  

 

43. Передбачити у місцевому бюджеті видатки для забезпечення фінансування веб-порталів, телевізійних та 

радіо-трансляцій щодо висвітлення участі міських спортсменів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях 

з видів спорту в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх 

з неолімпійських видів спорту. 

Управління молоді та спорту. 

 

44. Забезпечити функціонування Служби спортивної медицини та провести моніторинг питання щодо 

доцільності створення на території міста лікарсько-фізкультурного диспансеру. 

Управління молоді та спорту. 

                                                                                            фізкультурно-спортивні товариства, управління праці, 

соціального захисту 

 населення та охорони здоров’я. 

 

 45. Вирішувати соціально-побутові питання спортсменам, які посіли призові місця на Олімпійських іграх, 

Параолімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх з не олімпійських видів 

спорту, Глобальних іграх, чемпіонатах світу або Європи, та їх тренерам. 

Управління молоді та спорту. 

                                                                                                              Фізкультурно-спортивні товариства, 

управління праці, соціального захисту 

 населення та охорони здоров’я.  

 



46. Сприяти розвитку двостороннього, регіонального та міжнародного співробітництва у сфері фізичної 

культури та спорту з організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, містами побратимами. 

Управління молоді та спорту.  

 

47. Участь у заходах Національного олімпійського комітету України, його осередків та участь фахівців 

сфери фізичної культури і спорту у обласних та всеукраїнських семінарах по підготовці спортсменів 

високого класу, організації та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. 

Управління молоді та спорту, міський 

 осередок національного комітету України. 

 

 48. Участь у заходах паралімпійського комітету України, комітету глухих, інших  організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості з метою обміну досвідом стосовно розвитку параолімпійського та 

дефлімпійського руху в Україні. 

Управління молоді та спорту, 

                                                                                                              фізкультурно-спортивні товариства, 

управління праці, соціального захисту 

 населення та охорони здоров’я. 

 


