
Звіт роботи управління за 2017 рік 



Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради 

Міський центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді  

Міський спортивно-культурний 

центр (21 підлітковий клуб за 

місцем проживання) 

Комплексна  програма 

оздоровлення та відпочинку дітей 

Житомира 2016-2018 рр.   

Цільова соціальна програма підтримки 

сім’ї, дітей та молоді, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків 2018-2020 рр. 

Цільова соціальна програма розвитку 

галузі фізичної культури і спорту 2016-

2018 рр. 

Міська програма забезпечення молодих 

сімей та одиноких молодих громадян 

житлом в Житомирі 2018 – 2022 роки 

Цільова соціальна програма утримання 

та розвитку позашкільної освіти за 

місцем проживання 2016-2018 рр. 

Спеціалізована дитячо-юнацька 

спортивна школа олімпійського 

резерву з футболу “ Полісся ” 

Комунальне підприємство 

 “ Футбольний клуб “ПОЛІССЯ ” 



Цільова соціальна 

програма підтримки 

сім’ї, дітей та молоді 
Звіт за 2017 рік 



 Впродовж року налагоджено співпрацю з 62 
молодіжними, дитячими та благодійними 
громадськими організаціями.  

 Спільно реалізовано 79 проектів.  



Випускниками освітньої муніципальної програми для молоді 

«Школа місцевого самоврядування» у 2017 році  стали 215 

студентів міста.  



Кращим студентам вищих навчальних закладів міста вручено 

стипендії  міського голови на загальну суму 25 000 грн. 

Гранти Житомирського міського голови отримали: Ірина Яцик для реалізації 
проекту «Цикл занять із неформальної освіти: Школа високоефективного 
підлітка» та Климчук Олег для реалізації проекту «Український шлях» 



 Протягом 24-25 червня з нагоди Дня молоді житомиряни мали змогу 

долучитись до інтерактивів, спортивних та культурних заходів 



 16 заходів та більше 20 локацій 



 В рамах святкування Дня Молоді відбувся 

Мультикультурний фестиваль  “ Світло серед  дерев ” 



Житомирський учнівський кінофестиваль «ЖУК» відбувається вже третій рік 

поспіль. 29 квітня 2017 р. відбулося спільне нагородження учасників. Команди 

з різних шкіл міста відзняли свої короткометражні фільми на тему: "Моя сила – 

сім'я!" та боролися за звання кращих у 11 номінаціях.  



Проведено міський  конкурс на кращу концепцію відеоролика про місто 

«Житомире! Я люблю тебе!» серед молоді міста. Кожен переможець 

отримав 25 тис. на реалізацію концепції 



Патріотичне виховання молоді 

План заходів з національно-патріотичного виховання на 2017 р 



Популяризація науки  серед дітей та молоді. Підтримка відповідних проектів 



Створена Молодіжна рада при виконавчому комітеті Житомирської міської 

ради, до якої входить активна молодь та студентство міста 



Реалізовано 14 загальноміських проектів щодо підтримки сім’ї.  

20 загальноміських проектів з протидії насильству у сім’ї та 
торгівлі людьми, утвердження гендерної рівності



Фестивалі МАМАФЕСТ та МАМАсльот до Дня матері та сім’ї 

зібрали більше 500 родин у різних локаціях 



Акція «#Спільно_твориТИ Житомир без насильства» 

Тренінг “ Представлення жінок та чоловіків у ЗМІ” 



Дискусійний «круглий стіл» «Децентралізація як виклик для жінок у владі» 

Вручено посвідчення та нагрудні знаки "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
сімом житомирянкам. (Загалом за всі роки  280 мешканок міста отримали звання) 



Театралізоване дійство під назвою «Новорічна феєрія» та солодкі подарунки – 

все це було організовано для 300 дітей з багатодітних сімей міста у День 

Святого Миколая. 

Свято Першого дзвоника «Першовересень»: 164 
першокласника з родин пільгових категорій під час 
свята отримали шкільне приладдя, а 13 дітей-сиріт 
отримали ранці зі шкільним приладдям.  



Працівниками відділу у справах сім'ї та молоді управління було прийнято 

4952 громадян з різних питань. Опрацьовано 3 257 звернень, які надходили 

як на адресу міської ради,  так і безпосередньо управління. Видано нових 269 
посвідчень батьків багатодітних сімей та 745 посвідчень дітей з багатодітних 

родин.  

 

 



Цільова соціальна 

програма оздоровлення 

та відпочинку дітей 

Житомира 

Звіт за 2017 рік 



Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту міської 

ради у 2017 році направлено на оздоровлення 1259 
дітей пільгових категорій 

• за кошти державного бюджету (до Українського Дитячого Центру 

«Молода гвардія», до МДЦ «Артек») – 80 дітей 

• за кошти обласного бюджету - 279 дітей; 

• за кошти міського бюджету (табір “Супутник”) - 900 дітей 



У 2017 році проведено реконструкцію дахів корпусів та 

спортивного і ігрового майданчиків закладу оздоровлення та 

відпочинку  “ Супутник ”  



Цільова програма 

утримання і розвитку 

позашкільної освіти за 

місцем проживання 

Звіт за 2017 рік 



У 2017 році запрацював освітній портал під назвою «Gurtok.org». Він 

створений для батьків в першу чергу, щоб вони мали можливість бачити усю базу 

позакласної активності, вибирати по фільтрам (найближчий до дому, по віку, по 

напрямку діяльності, навіть по формі власності) гурток для своєї дитини.  

Станом на 01.01.2018 на порталі зареєстровано 

625  гуртків різних форм власності 



Міський культурно-

спортивний центр 

Житомирської  

міської ради 



Геркулес 
(Селецька,13) 

Дружба  
(Східна, 68) 

Орлятко 
(Шевченка, 102) 

Патріот 
(Довженка, 49) 

Пролісок 
(М.Бердичівська, 4) 

Ровесник 
(Космонавтів, 38) 

Факел 
(М.Бердичівська,4) 

Юний 
гагарінець 
(п.Шкільний, 3) 

Світанок 
(Шевченка, 12в) 

Супутник 
(Кн.Острозьких) 

Берегиня 
(Шевченка, 24) 

Еллада 
(вул.Донцова,7) 

МКСЦ 
(Київська,104/1) 

Мрія 
(Рильського,1) 

Олімп 
(Покровська,123) 

Спартанець 

(Покровська,34) 
Фортуна 

(пр.Миру,127) 
Юність 

(Київська,17) 
Вікторія 

(пров. Карцерова,30) 

Перемога 
(Перемоги,54) 

Гармонія 
(Покровська,127) 

Міський культурно-
спортивний центр 

Підліткові клуби, які входять до мережі Міського культурно-

спортивного центру Житомирської міської ради 



    КІЛЬКІСТЬ ВИХОВАНЦІВ 

110 гуртків та секцій 

2031 дітей 732 дорослих 

12 сиріт 

91 з багатодітних сімей 

23 з малозабезпечених 

сімей 
90 з неповних сімей 28 діти учасників АТО та 

переселенців 

84 дітей-інвалідів 

1 з неблагополучної сім’ї  

2 з девіантною поведінкою 

8 під опікою 



НАПРЯМИ РОБОТИ 

 
 
 
 
 
 
 

ФОРМИ РОБОТИ 
 

 
 

КУЛЬТУРНО-

МАСОВА 
(хореографія, вокал, 

музичне, театральне 

та декоративно-

ужиткове мистецтво) 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВЧА 
(саньда, туризм, 

шахи, оздоровча 

гімнастика, 

волейбол, силова 

гімнастика) 

СОЦІАЛЬНА 
(робота з людьми з 

інвалідністю, 

волонтерство, 

допомога людям 

похилого віку) 

Просвітницькі бесіди 

Лекції  

Екскурсії 

Краєзнавчо – туристська робота 

Фестивалі 

Концерти 

Спортивні змагання 

Театральні вистави 

Акції 

Квести 

Уроки безпеки 

Виставки 

Майстер-класи 

Чемпіонати 



 
ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА 
 
 
 
 
 
Акція “Цінуй життя” 

до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом  
 
 
 
 

ПРОФІЛАКТИКА 

ДИТЯЧОГО 

ТРАВМАТИЗМУ 

ПРАВОВЕ 

ВИХОВАННЯ  

ПРОФІЛАКТИКА ПО 

ЗАПОБІГАННЮ   

НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ 

ТА 

БЕЗДОГЛЯДНОСТІ 

 

ПРОФІЛАКТИКА 

БОРОТЬБИ ЗІ 

СНІДом   

 



КОНЦЕРТИ 

Свято  

“Масляна” 
День міста 

Житомира 



ФЕСТИВАЛІ 

Відкритий фестиваль 

хореографічних 

колективів “Мистецькі 

ворота” 

Всеукраїнський 

фольклорний 

фестиваль 

“Купальські роси” 



ФЕСТИВАЛІ, ВИСТАВИ 

Концерт-фестиваль дитячої 

та юнацької творчості 

"Зоряні надії - 2017" 

присвячений Дню Матері  

Відкритий міський 

фестиваль-конкурс  

творчості  

“Дитяче бажання” 

Благодійна вистава 

"ОСКАР" у виконанні 

народного молодіжного 

театру-студії "ЮНІСТЬ" 

Новорічні та 

різдвяні вистави 

Флешмоб  з 

безпеки 

дорожнього руху 



СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ 

Спортивні змагання 

“Спорт для всіх” 

присвячені Дню 

Збройних сил України 

Спортивні змагання 

“Тато, мама, я – 

спортивна сім’я” 



СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ 

Відкритий чемпіонат 

м.Житомира з Кунгфу 

(розділ саньда) 

Змагання з багато- 

повторного жиму до 

Дня Гідності та 

Свободи 

Змагання з 

багатоповторного жиму 

Змагання до Дня 

Українського Козацтва 

«Козацькому роду нема 

переводу» 



ШКОЛА БЕЗПЕКИ 

Буковець 

2017 



ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 

Толока, присвячена 

Дню Землі 

Акція “До чистих 

джерел” 



    КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТСЬКА РОБОТА 

Відкритий чемпіонат 

м.Житомира зі спортивного 

туризму (пішохідний) у закритих 

приміщеннях, присвячений Дню 

Збройних Сил України 

Польовий табір для 

дітей десантників  
Туристичні змагання 

Туристичні походи в 

Карпати 



ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ  
МИСТЕЦТВО 

Умілі рученята 

Фітодизайн 



СОЦІАЛЬНА РОБОТА 

Волонтерська 

допомога 

Діти Сонця 

Робота з людьми з 

інвалідністю 



ЛІТНЄ ОЗДОРОВЛЕННЯ 

1 червня – 

Міжнародний 

день захисту 

дітей 

В 2017 році 

оздоровлено  

332 

дітей 

 



ДОСЯГНЕННЯ 

ІІ та ІІІ місце –  

колектив street dance “Lime”  

Фестиваль «Kids Will Dance 

Fest» м. Київ 

ТРИ І-х місця та ІІІ місце -молодша 

група дитячого хореографічного 

колективу «Ніка»  

Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

дитячої творчості  

«DAS -Fest» в м. Чернігів 

Народний молодіжний 

театр-студія «Юність» 

Безман Даря  

Ревуцький Олександр 

Перемога в Всеукраїнському 

багатожанровому конкурсі 

мистецтв «Єднаємо серця» 

м.Вінниця  

І місце - Зразковий 

ансамбль народного 

танцю "Колорит" 

Міжнародний 

фестиваль-конкурс 

"Магія Карпат" 

Колектив "Мрія" - 

лауреати 1 и 2 премії 

Міжнародного 

фестивалю-конкурсу 

"Звёзды виходят на 

сцену"! в м. Скадовськ 

Колектив естрадного 

танцю "Мрія"  

ТРИ І-х місця 

Всеукраїнський фестиваль 

мистецтв "Зірковий бум" в 

м. Ладижині. 

Театр танцю “Енергія” 

Лауреат 1 ступеню 14-го Всеукраїнського 

фестивалю талантів "Обєднуємо дитячу 

країну" телепроекту "ЗІРКАФЕСТ " в 

рамках фестивально-концертного туру 

містами України "Єдина 

країна"м.Трускавець  



     СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

І командне місце - команда 

п/к «Вікторія» 
Відкритий чемпіонат 

м.Житомира з Кунгфу (розділ 

саньда), спорту, суддя 

національної категорії; 

Головний суддя змагань - 

Літвінчук Володимир 

Вікторович Майстер спорту, 

суддя національної категорії. 

Всеукраїнський турнір з кунгфу серед юніорів, старших 

юнаків, юнаків, молодших юнаків. Київ, в якому вибороли 

призові місця вихованці гуртка Ушу Саньда - тренер 

Літвінчук Володимир Вікторович . 

Кратюк Вероніка на змаганнях виборола І місце та було 

присвоєно звання Майстер спорту! 

І місце: Остапенко Вікторія, Керосіна Владислав, Медведик 

Дмитро, Дуянов Даніїл, Сахно Максим, Курінна Софія, 

Новицька Світлана, Семенюк Даніїл, Ніколюк Андрій, 

Білярський Дмитро 

ІІ місце: Дідковський Артур, Дідковський Ілля 

ІІІ місце: Коротун Ілля, Лукасевич Вадим 

Команда Житомирської області здобула ІІІ командне місце! 

Кубок України з кунгфу та Чемпіонат 

України з кунгфу в м. Київ вихованці 

гуртка Ушу (розділ Саньда ) під 

керівництвом Літвінчука Володимира 

Вікторовича здобули призові місця: 

Кубок України з кунгфу серед чоловіків та 

жінок (м. Київ): І місце – Кратюк В.  

Чемпіонат України з кунгфу серед молоді 

(м.Київ) 

І місце – Зверєв О., Остапенко В., Коротун 

І., Курінна С. ІІ місце – Теніга Є. 

ІІІ місце - Харченко Р., Дідківський І., 

Семенюк Д., Белярський Д., 

Піновський А., Дідківський А. 

XVII обласні спортивні ігри серед працівників житлово-

комунального господарства - отримали призові місця: 

ІІ командне місце у змаганнях з швидких шахів; 

ІІІ командне місце у змаганнях з гірьового спорту. 

В особистих змаганнях: 

ІІІ місце у швидких шахах - Іванова О.П., Павловський 

Ф.Л.  

ІІІ місце у гирьовому спорті – Галицький А.В. 



Курси підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Засідання методичного 

об'єднання  



Цільова програма 

розвитку галузі 

фізичної культури і 

спорту Житомира 

Звіт за 2017 рік 



У 2017 році Управлінням у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради у місті 

Житомирі проведено: 

 
 

 118 навчально-тренувальних зборів з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту 

  194  міських та   

відкритих міських змагань 

з видів спорту 

 
забезпечено участь збірних команд міста у    

68 обласних та всеукраїнських змаганнях 
 



 Проведено міських та забезпечено участь в 

обласних і всеукраїнських змаганнях: 

  з олімпійських видів спорту – 144 заходи,  

 з неолімпійських видів спорту – 110 заходів,  

 з видів спорту для осіб з інвалідністю – 8 заходів 

 



 Завіруха Ігор, Антонюк Олег у складі 

чоловічої збірної -2 м. з волейболу на 

Дефлімпійських іграх; 

 Демчук Володимир - 1 м. Кубку світу з 

кікбоксингу; 

 Мороз Дмитро, Бардашевський Юрій, 

Біденко Микола, Біденко Олег - 1 м. 

Чемпіонату Європи з веслування на 

човнах «Дракон». 

 Ващенко Лідія - 1м. Чемпіонату Європи 

з самбо серед молоді; 

 Горго Володимир -1 м. Чемпіонату 

Європи з бодібілдингу; 

 Гапон Вікторія - 3 м. Чемпіонату Європи 

з самбо серед молоді; 

 Мохорт Олександра - 4 м. зі спортивної 

аеробіки на Всесвітніх іграх 2017 р.; 

 

Спортивні досягнення житомирян на світовій арені - 2017 



• КП«ФК «Полісся» (ЧУ з футболу ІІ ліга); 

• БК «Житомир»  (ЧУ з баскетболу серед 

чоловічих команд, вища ліга); 

• БК «Каліпсо» (ЧУ з баскетболу серед 

жіночих команд, вища ліга); 

• Чоловіча волейбольна команда (ЧУ з 

волейболу перша ліга); 

• Футзальні команди «Атлет» (сезон 

2016-2017рр.), «ІнБев/НПУ» (сезон 2017-

2018рр.); 

• Команда з настільного тенісу (ЧУ, 

суперліга). 

У місті створені команди з ігрових видів спорту, які представляють Житомир у 

чемпіонатах України (їм надається фінансова підтримка з міського бюджету з 

підготовки та участі у змаганнях):  



Вручено 110 стипендій для молодих та перспективних спортсменів 

міста, премії 40 тренерам, вихованці яких стали призерами 

всеукраїнських та міжнародних змагань на суму 375 тис. грн. 
 



Надано 9 грантів Житомирського міського голови для кращих проектів, 

розроблених спортивними громадськими організаціями на суму 175 тис. грн.  

 



Придбано інвентар:  
- спортивну форму для збірних команд міста з волейболу, футболу, дзюдо, самбо, 

гімнастики;   

- спортінвентар для розвитку боксу,  надувну арку та буї для плавання і триатлону;  

- огороджувальні конструкції;   

-  спортивний інвентар для 4 загальноосвітніх навчальних закладів, які стали 

переможцями міського конкурсу-огляду на кращу спортивну роботу серед ЗОШ. 



400 дітей молодших класів пройшли 

безкоштовні базові уроки у “Школі плавання” 



Вже другий рік поспіль, у Житомирі, з нагоди відзначення Дня міста, відбувся 

Космічний напівмарафон. 5000 житомиряни та гостей міста отримали можливість 

долучитися до забігів на різні дистанції для дорослих та дітей, дізнатися про спортивні 

організації та клуби на спортивному містечку, взяти участь у конкурсах та розвагах.  







Велодень-2017 зібрав кілька тисяч велосипедистів міста. Спортивні та старовинні, 

дитячі, триколісні та найпростіші – на цьому різноманітному велотранспорті долали 

житомиряни маршрут велозабігу.  



 «Дивогонка» - це азартні перегони на велосипедах, біговелах, безпедальних 

машинках, самокатах на швидкість, серед дітей від 2-х до 12 років. Перегони 

відбувались у  Гідропарку. Взяло участь більше 400 дітей. 



 Понад 250 спортсменів зі всієї України взяли участь у ІІ Всеукраїнському 

турнірі «TETERIV OPEN» та Кубку Всеукраїнської Асоціації плавальних 

клубів «мастерс» серед спортсменів категорії «мастерс» на відкритій воді. 



Мотокрос пам’яті С. П. Корольова (етап кубку України) збирає більше 100 

спортсменів з усієї України 



 Традиційно, на спортивній базі «Спартак» відбувся ІІ спортивно оздоровчий 

фестиваль «Поліський дракон». Участь у фестивалі взяли команди міста 

Житомира та України 



 Підтримка водних видів спорту: змагання з веслування на байдарках та 
каное - Регата пам’яті Сергія Ліміновича – 1-2 жовтня у Житомирі. Участь 

у змаганнях брали участь 380 представників з різних міст України.  



Вперше за 40 років в Житомирі відбувся Фінал Чемпіонату України з 

шахів серед чоловіків та жінок, який зібрав кращих спортсменів України 

в Житомирі на 5 днів  



 З нагоди відзначення Дня Незалежності України, 24 серпня, вперше стартував 

шаховий фестиваль «Незалежність 2017». Впродовж чотирьох днів проходили 

різноманітні заходи на вулиці Михайлівській та у приміщенні Житомирської міської 

ради, які зібрали 520 дорослих та дітей. 



 Спільно з федерацією кікбоксингу діє патріотично-виховний 

проект “ Житомирська слава ”, який залучає спортсменів та 

громадськість до ознайомлення з історією України 



Постійно відбувається підтримка 

спортсменів з інвалідністю, 

розвиток Паралімпійського 

спорту, проведення 

Спеціальної олімпіади для 

дітей 
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Турнір з регбі на візках вперше стартував у Житомирі. Для участі у змаганнях 

з’їхалися 4 команди з Житомирської, Київської, Одеської та Рівненської областей. 

«Регбі на візках – це параолімпійський вид спорту. Він також входить до програми 

міжнародних змагань “Ігри нескорених” серед військовослужбовців, які отримали 

травми чи інвалідність. 

 



 У Гідропарку 3 червня управлінням спільно з Житомирською міською громадською 

організацією «Сімейний клуб Спеціальної Олімпіади» був проведений міський 

спортивний захід з рухової активності за програмою Спеціальної Олімпіади, 

присвячений Дню захисту дітей. У заході взяли участь 17 дітей з особливими потребами. 



Проведення в місті масових спортивних свят, 

спортивних містечок і ярмарок з долученням до них 

дітей, молоді, спортивних клубів, федерацій та 

громадськості 
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У 2017 р. в місті запрацювала Федерація середньовічного бою 

У 2017 році вперше для житомирян відбувся вечір-
знайомство з триатлоністами міста та України. 



ВЕЛОСИПЕДОМ НА РОБОТУ 

Близько 200 мешканців Житомира 
приїхали на вулицю Михайлівську, 
аби разом поснідати, взяти участь 
у розіграші подарунків та 
обговорити тему екологічного 
транспорту.  



У 2017 році прийнято у власність міста єдиний 
майновий комплекс Дитячо-юнацької спортивної 
школи з футболу «Полісся», де навчається 
більше 500 дітей віком від 6 до 17 років  



 У 2017 році виготовлено ПКД реконструкції стадіону «Спартак» 
ДЮСШ з футболу «Полісся» Житомирської міської ради та 
отримано більше 13 млн.грн. на її проведення від 
Міністерства Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 



 У грудні 2017 року ДЮСШ з футболу «Полісся» Житомирської 

міської ради повернула статус спеціалізованої школи 

олімпійського резерву (Наказ Міністерства молоді та спорту від 

28.12.2017) 



Перемогами в 2017 році вихованців школи: 

  
- Команда 2000р.н. стала володарем Кубку України з футзалу.  

- Команда 2001р.н. стала Чемпіоном області з футболу. 

- Команда 2003р.н. стала срібним призером Чемпіонату області з футболу. 

- Команда 2002р.н. стала бронзовим призером Чемпіонату області з футболу. 

- Команда 2004р.н. стала переможцем Міжнародного турніру в м. Нетішині. 

- Без жодного програшу відіграли перше коло в Чемпіонаті України з футзалу 

команда 2005р.н.  

- Гарні результати продемонстрували наші вихованці 2006р.н. в Чемпіонаті м. 

Києва:     з 10 ігор – одна поразка, одна нічия і 8 перемог. 

 



 У грудні 2017 року ДЮСШ з футболу «Полісся» Житомирської 

міської ради отримала платіж солідарності у розмірі 471 000 грн. 

за трансфер Руслана Малиновського, який займався в школі, в 

бельгійський клуб “Генк”. 



Діє футбольний 

клуб «Полісся» та 

забезпечено його 

участь в ІІ Лізі 

Чемпіонату України 

з футболу. 

Отримано державну 

субвенцію та 

придбано автобус 

для виїздних матчів 
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 Збудовано спортивні майданчики зі штучним покриттям у ліцеї при ЖДТУ, екологічному 

ліцеї, ЗОШ №5, по вул. Вокзальній,8;  майданчики з тренажерним обладнанням за 

програмою «Бюджет участі» по вул. М.Грушевського,71/105, вул. Клосовського,4 – 

проспект Миру,13 – вул. Клосовського,6, продовжується реконструкція спортивного 

майданчика за адресою вул. Бульвар Польський,13. 

 



Спортивне життя у місті постійно 

висвітлюється в міських ЗМІ та 

соціальних мережах. З метою 

популяризації спорту та 

здорового способу життя на 

замовлення управління 

виготовлено 3 соціальні ролики, 

які протягом року 

демонструвались у міському 

транспорті, виготовлено постери 

для  сіті-лайтів з зображенням 

кращих спортсменів та тренерів 

міста. 

 

Діє сторінка у facebook 

https://www.facebook.com/usmszt/ 



Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Житомирської міської ради є ВІДКРИТИМ ТА ДРУЖНІМ 

до всіх громадських ініціатив, котрі позитивно 

впливають на розвиток міста!  



Розгляд грантових пропозицій 

спортивних громадських 

організацій 

Майстерня міста  

День Європи: 

Публічна дискусія. 



Вітання багатодітної родини Бодомер з народженням дванадцятої дитини! 

Під час 24 позачергової сесії сьомого скликання Житомирської міської ради міський голова Сергій 

Сухомлин вручив відзнаки «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня призерам ХХІІІ Дефлімпійських 

ігор 2017, спортсменам-інструкторам штатної збірної України з волейболу серед спортсменів з 

вадами слуху Олега Антонюка та Ігора Завіруху. 



Вручення подяк волонтерам та спонсорам Другого Космічного напівмарафону 

Вручення подяк волонтера, співорганізаторам та спонсорам Дня Молоді – 2017  



 Дякуємо всім друзям, колегам, меценатам та партнерам за продуктивний 2017 рік! 

Сподіваємось на співпрацю і надалі! 



З повагою управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Житомирської міської ради! 
 

ussms@zt-rada.gov.ua , 42-01-25 
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