
 

Звіт про роботу управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради 

за 2018 рік. 

 

Молодіжна і сімейна політика 

 

У 2018 році основні заходи у сфері молодіжної політики були 

спрямовані на підвищення національно-патріотичної свідомості, громадської 

активності молоді, розвитку її творчого потенціалу шляхом  залучення до 

реалізації молодіжних проектів, утвердження здорового способу життя 

шляхом проведення інформаційних кампаній та профілактичних заходів 

тощо.  

Продовжено плідну співпрацю з 22 молодіжними та дитячими та 

благодійними громадськими організаціями, зокрема «Обласна молодіжна 

творча спілка художників та мистецтвознавців», ГО «Авенір», ЖОГОЛІ 

«Молодь. Жінка. Сім'я», ЖОМГО «Паритет», ВМГО «Асоціація «КВН 

України», БФ «Надія є», ВПМО «Пласт», ГО «Житомирська асоціація 

науковців та бізнес-консультантів», БО «Планета для дітей», ВБО «АСЕТ», 

ГО «Я-мама»,  МГО естрадних діячів «Арт-форум»,  НАЛМО «Оксія», БМФ 

«Арт-терапія», ГО «Атошник», ГО «Асоціація музеїв космонавтики 

України», ГО «Атом», ГО «Студентський клуб», ГО «Пісенний Спас», ГО 

«Молодіжна фундація європейських ініціатив», ГО «Нова сила», ГО «Стріт 

Воркаут Житомир».  

За означений період спільно з громадськими організаціями реалізовано 

77 проекти щодо молодіжної та іншої тематики. Найбільш яскравими були 

наступні проекти: «Про Житомир», «Репортер Про», «Мистецькі ворота»,   

«Яка прекрасна наша планета!», «Житомирський Учнівський кінофестиваль 

«ЖУК», «Протидія булінгу», «Світло спілкування», «Наукові пікніки», 

«Школа місцевого підприємництва», «Весняна школа успіху», «Європейські 

студії»,  «Школа місцевого самоврядування»»,   «Житомире! Я люблю тебе!», 

«Молодь – надія держави – 2018», «Українська абетка міста»,  «Студентська 

ліра» та інші. 

У 2018 році за проектом «Муніципальна школа місцевого 

самоврядування» пройшли навчання та отримали сертифікати 158  

студентів. 

Кращим студентам вищих навчальних закладів міста вручено 15 

стипендій міського голови на загальну суму 30 000 грн., підтримано вісім 

грантів міського голови для обдарованої молоді з реалізації проектів: 

«Розвиток талантів дітей та молоді у сфері створення художніх 

короткометражних фільмів», «Кінопоказ та лекції під відкритим небом 

«Доторкнись до мрій», «Житомир поетичний», «Урочиста церемонія 

нагородження учасників Всеукраїнського шкільного кінофестивалю «ЖУК», 

«Фестиваль популярної культури «Акаріфест 2018», «Школа самозахисту для 



дівчат та жінок «Неслабка стать», «Літній тур здорового способу життя 

районами міста Житомира» та «Перейменовані вулиці Житомира»  на 

загальну суму 150 000 грн. 

 

Заходи з реалізації сімейної політики у м. Житомирі передбачали 

популяризацію сімейних цінностей, роботу з підтримки багатодітних сімей, 

яких у м. Житомирі станом на 01.01.2019 року нараховується 1899, діяльність 

щодо запобігання насильству у сім'ї, протидію торгівлі людьми та  реалізацію 

гендерної політики. 

Проведено 44 заходи щодо підтримки сім’ї, протидії насильству у 

сім’ї та торгівлі людьми, утвердження гендерної рівності, зокрема 

«Ґендерна кав’ярня», «Співоче поле», «Дитинство – час мріяти»,  «Дитяче 

бажання», «Світ без рабства», заходи до Дня сім'ї,  «Мама-фест», «Дитинство 

мрій», «16 днів проти насильства у м. Житомирі» тощо. Окрім того, 

проведено заходи, спрямовані на залучення соціально незахищених категорій 

сімей, а саме: зустріч керівництва міської ради з дітьми позбавлених 

батьківського піклування, випускниками шкіл, свято «Першовересень», 

новорічні вистави, які відвідало 883 дітей пільгових категорій (усіх дітей 

забезпечено новорічними подарунками). 

У 2018 році здійснювалась системна робота з упровадження ґендерної 

політики у діяльність  міської ради з урахуванням комплексного підходу за 

наступними основними напрямами: 

- підвищення компетентності посадових осіб органу ОМС; 

- практична діяльність (міські програми розвитку, гендерні бюджетні 

ініціативи тощо); 

- інформаційно-просвітницька робота з громадою міста. 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради у виконанні 

вище вказаних функцій тісно співпрацює з Центром ґендерної освіти ЖДУ 

ім. І. Франка, ЖОМГО «Паритет» іншими організаціями громадянського 

суспільства. 

  За ініціативою управління, відповідно до доручення уповноваженої з 

питань гендерної рівності у   грудні 2018 року у виконавчих органах ради, які 

є розробниками та виконавцями міських цільових програм,  призначено 

відповідальних осіб за питання забезпечення рівних прав і можливостей 

жінок і чоловіків. У 2019 році вони пройдуть   комплексне навчання для 

інтегрування гендерної складової у відповідні сфери діяльності.  

Управління співпрацює з депутатською групою «Рівні можливості». 

Рішенням сесії від червня 2018р. депутати офіційно підтримали 

приєднання міста до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті 

місцевих громад.  Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

супроводжувало увесь процес підготовки та проходження рішення на 

депутатських комісіях.  Житомир став другим містом в Україні після 

Вінниці, що приєдналося до Хартії.  У 2018 році розроблено та оприлюднено 

проект Концепції міської програми із забезпечення рівних прав і 



можливостей жінок і чоловіків з урахуванням  вимог Хартії, який буде 

розглянуто на сесії міської ради у січні 2019 року. 

  

Спільно з експертами ЖОМГО «Паритет» розроблено спеціальну 

навчальну програму, у 2018 році діяв навчальний проект «Ґендерна кав’ярня 

для посадових осіб органу місцевого самоврядування». Упродовж  року 

здійснено три набори учасників та учасниць тренінгової програми за 

наступними напрямами:  

- основні засади політики забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків в Україні; 

- ґендерна статистика; 

- представлення жінок і чоловіків у ЗМІ. Сексизм у рекламі; 

- комплексний ґендерний підхід та ґендерне бюджетування як 

ефективні управлінські технології. 

У 2018 році комплексне навчання пройшли 50 працівників 

Житомирської міської ради та представників/представниць інших структур. 

Розроблено та поширено низку методичних посібників та інших 

інформаційно-просвітницьких матеріалів, зокрема: «Ґендерний записник 

депутата Житомирської міської ради»,    аналітичне дослідження «Гендерне 

обличчя Житомира: вчора, сьогодні, завтра»,  «Методичні рекомендації із 

впровадження комплексного гендерного підходу для посадових осіб органу 

місцевого самоврядування», «Ні насильству!», «Дорожня карта для 

потерпілих від домашнього насильства» та інші. 

Маємо низку практичних напрацювань, зокрема: 

- завдяки діяльності експертів управління та залучених експертів гендерну 

складову включено до Концепції стратегічного розвитку міста 2030, три 

міських програми розвитку містять гендерний компонент: міська програма 

утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання, міська 

програма розвитку охорони здоров'я, а також програма підтримки сім’ї, дітей 

та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,  

програма соціально-економічного розвитку міста на  2019 рік містить 

окремий розділ щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків. 

Напередодні розроблення проектів міських програм розвитку у сфері 

позашкільної освіти за місцем проживання та фізичної культури і спорту на 

період до 2021 року фахівцями управління у справах сім'ї, молоді та спорту 

міської ради спільно з експертами було проведено дослідження 

функціонування та фінансування означених сфер з урахуванням ґендерної 

складової, результати яких включено до прийнятих у 2018 році програм.    

  Простежується позитивна динаміка щодо кількості реалізованих 

проектів громадськими організаціями з означеної тематики, підтриманих 

управлінням у справах сім 'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради.  

Так, у 2018 р. реалізовано 20 проектів з означеної діяльності. Серед 

найцікавіших проектів – «Неслабка стать», «Гендерна кав'ярня посадової 

особи місцевого самоврядування», «Гендерний записник депутата 

http://zt-rada.gov.ua/files/upload/all/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%98/%D0%9F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%20%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97%2C%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
http://zt-rada.gov.ua/files/upload/all/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%98/%D0%9F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%20%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97%2C%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf


Житомирської міської ради», «Культура толерантності», «#безподвійних 

стандартів». 

Упродовж 2018 року досвід м. Житомира у сфері забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків неодноразово було представлено на 

всеукраїнському рівні, зокрема на Всеукраїнських медійних марафонах у 

Дніпрі, Житомирі, Херсоні та інших заходах. 

 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради забезпечувало 

координацію та контроль (проведення засідання робочих груп з питань 

оздоровлення, внесення змін до Комплексної  програми оздоровлення та 

відпочинку дітей м. Житомира, проведення інспектування таборів) за 

організацією оздоровлення та відпочинку дітей міста установами, 

благодійними та  іншими  організаціями; за проведенням оздоровчої кампанії  

влітку 2018 року. 

Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради у 2018 році 

направлено на оздоровлення: 

 - за кошти державного бюджету – 75 дітей, а саме: 

до Українського Дитячого Центру «Молода гвардія» - 27 дитини; 

До МДЦ «Артек» - 64 дітей; 

- за кошти обласного бюджету - 177 дітей; 

- за кошти міського бюджету - 281 дітей з багатодітних і 

малозабезпечених сімей. 

 

Підготовлено та направлено для подальшого розгляду документи щодо 

присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 4 мешканкам м. Житомира.  

Упродовж 2018 року видано нових 278 посвідчень батьків 

багатодітних сімей та 901 посвідчень дітей з багатодітних родин. 

Працівниками відділу у справах сім'ї та молоді управління 

систематично здійснюється прийом громадян. Так, упродовж 2018 року було 

прийнято 5100 громадян з різних питань у ЦНАПі та безпосередньо в 

управлінні. Опрацьовано 3200 звернень, які надходили як на адресу міської 

ради,  так і безпосередньо управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт про стан та розвиток  
фізичної культури та спорту за 
основними напрямами діяльності 

Стан та розвиток фізичної культури та неолімпійських видів спорту  

 

1. Організаційно-практичні заходи щодо розвитку фізичної культури і 

спорту: 

У місті діє цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної 

культури і спорту на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням Житомирської 

міської ради від 28.12.2015 №31 зі змінами та доповненнями. Рішенням сесії 

міської ради від 18.12.2018 №1266 зазначену галузеву програму продовжено 

до 2020 року, де також враховано гендерний компонент. 

Поряд з тим у 2018 році прийнято ряд рішень сесій та виконавчого 

комітету Житомирської міської ради спрямованих на розвиток фізичної 

культури та спорту у місті, зокрема: 

- Про зміну назви та затвердження статуту спеціалізованої дитячо-юнацької 

спортивної ніколи олімпійського резерву з футболу «Полісся» Житомирської 

міської ради у новій редакції (рішення сесії міської ради від 01.03.2018 № 

938);  

- Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту комунального 

підприємства "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради у 

новій редакції (рішення сесії міської ради від 27.09.2018 № 1157); 

- Про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства 

«Футбольний клуб «Полісся Житомирської міської ради на 2018 рік» (п'ять 

рішень виконавчого комітету міської ради); 

- Про забезпечення організації проведення в м.Житомирі заходів з 

відзначення дня молоді (рішення виконавчого комітету міської ради від 

22.06.2018 № 686); 

- Про проведення в м.Житомирі спортивного заходу "Велодень-2018" 

(рішення виконавчого комітету міської ради від 29.05.2018 № 513); 

- Про затвердження плану заходів з нагоди відзначення 1134-ї річниці від дня 

заснування міста Житомира (рішення виконавчого комітету Житомирської 

міської ради від 07.08.2018 р. №837) відповідно до якого було проведено ІІІ 

"Нова пошта – космічний напівмарафон"; 

А також розпоряджень міського голови: 

- Від 26.07.2018 №644 «Про призначення грантів Житомирського міського 

голови для кращих проектів (заходів), розроблених громадськими 

організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними 

клубами на 2018 рік»; 



- Від 05.09.2018 №783 «Про призначення та виплату стипендій 

Житомирського міського голови обдарованим та перспективним 

спортсменам м.Житомира у 2018 році». 

         В місті створена та діє міська координаційна рада з питань фізичної 

культури і спорту, у 2018 році відбулось 2 засідання ради. 

У розвитку фізичної культури та спорту у м.Житомирі у 2016-2017 

роках відбулись позитивні зрушення, зокрема в частині проведення масових 

спортивних заходів, збільшилась кількість проведених міських та відкритих 

міських змагань - 169, (у 2017 - 144, у 2016 році  - 140 заходів). Серед заходів 

можна виділити загальноміські масові: 3-й Нова пошта - космічний 

напівмарафон (вересень, понад 2000 дорослих та 1500 дітей), «Спортивне 

містечко» в рамках відзначення Дня міста (вересень, 1000 учасників, 5000 

глядачів), ІІІ турнір з плавання на відкритій воді «Тетерів open» (липень, 300 

учасників), турнір з мотокросу на призи С.П.Корольова (квітень, жовтень, 

понад 500 учасників), Олімпійський день бігу (червень, 600 учасників), 

Школа плавання (весна, осінь 400 дітей), заходи до Дня молоді та Дня 

незалежності України (понад 1000 учасників). У рамках відзначення Дня 

незалежності встановлено рекорд України з тяги трьох пожежних 

автомобілів однією людиною (Прокопенко Віктор). Заходи направлені на 

розвиток велоруху: велодень (травень, близько 2000 учасників), конкурси з 

велоїзди серед дітей «Дивогонка» (червень, 300 дітей), урочистості з нагоди 

відзначення 125 річниці заснування вело руху у м.Житомирі та Волині. У 

місті відроджуються види спорту, офіційні змагання з яких не проводились 

тривалий час, зокрема проведено змагання з веслування на байдарці та каное 

«Меморіал пам’яті МСМК С.З.Ліміновича», змагання з веслування на човнах 

«Дракон», чемпіонат України з велоспорт-шосе. Також міська рада була 

співорганізатором чемпіонатів України з дзюдо, боксу, самбо, шахів, карате, 

футзалу серед юнаків, волейболу (вища ліга, дитяча ліга), баскетболу (перша 

ліга, дитяча ліга).  

У місті надається фінансова та організаційна підтримка розвитку 

спорту ветеранів, зокрема проведено турніри з баскетболу на призи 

С.П.Корольова (грудень) та пам’яті ЗМС М.Чечуро (жовтень), волейболу, 2 

турніри з більярдного спорту, турнір з бадмінтону (травень), футзалу, 

настільного тенісу. 

         З метою підготовки провідних спортсменів міста до обласних, 

всеукраїнських та міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту 

проведено 38 навчально-тренувальних зборів або НТЗ (3579 людиноднів). (у 

2017 році цей показник становив – 38 НТЗ (4152 людинодні), у 2016 році – 55 

НТЗ (5500 людиноднів).   

         У 2018 р. проведено та забезпечено участь у 116 спортивно-масових 

заходів з не олімпійських видів спорту (у т.ч. участь у 27 обласних та 

Всеукраїнських змаганнях).  

         На проведення вищевказаних заходів з неолімпійських видів спорту з 

міського бюджету виділено 1419,9 тис.грн. (у 2017р. – 1183,5 тис.грн., у 

2016р. – 1220,1 тис.грн.). З них 444,4 тис.грн. – придбання інвентарю, 



нагороджувальної атрибутики, виготовлення поліграфічної продукції (у т.ч. 

гранти), 572,9 тис.грн. – послуги з оренди приміщень, автоперевезення, 

харчування суддів спортивних змагань, спортсменів під час відряджень, 218 

тис.грн. – відрядження, 184,5 тис.грн. – стипендії та премії спортсменам та 

тренерам міста. 

         Наймасовішими заходами у 2018 році з неолімпійських видів спорту 

були: «Велодень – 2018» (2,2 тис. чол.), чемпіонат міста з футзалу – 40 

команд (600 чол.), міський турнір з веслування на човнах "Дракон" (300 чол).   

        Значна увага приділялась популяризації фізичної культури та спорту 

через ЗМІ. Зокрема міські спортивні змагання постійно анонсуються та 

висвітлюються в соцмережах (сайт міської ради та "Спортивний Житомир"), 

здійснюється організація прямих трансляцій найбільш вагомих заходів на 

місцевому телебаченні. За кошти управління виготовлено та здійснено 

трансляцію ролику "Не зупиняйся", підготовлено та здійснено трансляцію на 

каналі телебачення СК-1 циклу передач "Більше ніж спорт". З метою 

підготовки до проведення ІІІ Житомирського напівмарафону створено та 

підтримується відповідний сайт.  

 

Найвищими досягненнями спортсменів м.Житомира у 2018 році є: 

1 м. в чемпіонаті світу з бодібілдингу (Горго Володимир);  

1 м. у чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед жінок (Самчик    

   Дар’я); 

1 м. у Кубку світу з кікбоксингу (Демчук Володимир); 

1 м. у чемпіонаті Європи з кікбоксингу серед юніорів (Мельник Артем);     

1 м. в Кубку Європи з кікбоксингу серед дорослих (Меленівський Андрій);   

1 м. в чемпіонаті світу з середньовічного бою серед чоловіків (номінація Щит   

       на меч) ( Назаров Василь);   

2 м. в чемпіонаті Європи серед юніорів з традиційного карате (Ката) 

(Жуковський Олександр); 

3 м. в чемпіонаті світу зі спортивної аеробіки серед жінок (Мохорт 

Олександра); 

        Вихованці спортивного клубу «Боєць» та школи юного десантника стали 

чемпіонами та призерами світу та Європи з військово-спортивного 

багатоборства та козацького двобою. 

        Вперше за часи незалежності України вихованка ДЮСШ № 1 міської 

ради (тренер Думанський Я.Н.) Петренко Марина брала участь у чемпіонаті 

світу з шахів серед кадетів (ю-10). 

        5 спортсменок міста у складі збірної команди України стали срібними та 

бронзовими призерами на чемпіонату Європи з веслування на човнах 

«Дракон».   

 

      Здійснено виплату стипендій для молодих та перспективних спортсменів 

міста та премії для тренерів, вихованці яких стали призерами всеукраїнських 

та міжнародних змагань. Загальна сума виплат зазначених стипендій і премій 

склала 380,0 тис. грн. 



      З метою розвитку футболу у місті  діє комунальне підприємство 

«Футбольний клуб «Полісся» міської ради, гравці якого беруть участь у 

чемпіонаті України серед команд ІІ ліги.  

 

 

Стан та розвиток олімпійських видів спорту  

       Значна увага у м. Житомирі приділяється розвитку олімпійських видів 

спорту. Зокрема збільшено фінансування, так у 2018 році на розвиток 

олімпійських видів спорту виділено 1375,7 тис. грн., з них 280,5 тис. грн. на 

придбання інвентарю та обладнання, нагородну продукцію (у т.ч. гранти); 

718,2 тис. грн. на послуги з харчування суддів та учасників НТЗ, послуги з 

оренди споруд, автотранспорту тощо, 187,6 тис. грн. на відрядження; 189, 3 

тис. грн. на стипендії міського голови перспективним спортсменам та премії 

тренерам. (у 2017р. на розвиток олімпійських видів спорту було використано 

1266,4 тис.грн., у 2016 році – 1160,2 тис.грн). 

       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):  

- комунальне підприємство «ФК «Полісся» (ЧУ з футболу ІІ ліга); 

- БК «Житомир»  (ЧУ з баскетболу серед чоловічих команд, Перша ліга); 

- БК «Каліпсо» (ЧУ з баскетболу серед жіночих команд, вища ліга); 

- Чоловіча волейбольна команда (ЧУ з волейболу перша ліга); 

- Футзальна команда «ІнБев/НПУ» (сезон 2017-2018рр.); 

- Команда з настільного тенісу (ЧУ, вища ліга). 

 

       Найвищі досягнення Житомирських спортсменів з олімпійських видів 

спорту у 2018 році: 

- вихід чоловічої та жіночої волейбольних команд з Першої ліги до 

Вищої ліги чемпіонатів України з волейболу; 

- дві золоті та одну срібну медаль виграв Володимир Лісовець  

на чемпіонаті України з плавання серед юнаків, який 4-7 грудня 

відбувся у Дніпрі; 

- перемоги Ященко Тетяни у Всесвітній гімназіаді з велоспорту (шосе) 

та чемпіонатах України; 

- перемога Хусаінової  Дар’ї в Зимовому чемпіонаті України зі 

спортивної ходьби серед молоді (U 23); 

- Щупак Аліна посіла 2 місце в чемпіонаті України з веслування на 

байдарках і каное серед молоді до 23 років  (К-4 500 м.), 17-23.05.2018 

р., м. Дніпро. 

          Успішно виступають  житомирські команди в Чемпіонатах України 

«Дитяча ліга» з волейболу серед юнаків; всеукраїнській юнацькій 

баскетбольній лізі серед юнаків та дівчат; всеукраїнських змаганнях «Дитяча 

триатлонна ліга». 



      У 2018 році в м.Житомирі зареєстровано ГО "Асоціація художньої 

гімнастики у Житомирській області", та організовано заняття серед дівчаток 

наймолодшої вікової групи.  

      Наймасовішими змаганнями року стали відкритий турнір з плавання 

«Тетерів Опен» (300 чол.); відкритий турнір з волейболу серед чоловічих та 

жіночих команд на Кубок Житомирського міського голови (120 чол.); 

відкритий чемпіонат м. Житомира з баскетболу (120 чол.); фізкультурно-

оздоровчий проект «Уроки плавання» (360 чол.), відкритий міський турнір з 

веслування на байдарках і каное "Меморіал МСМК Сергія Ліміновича" (300 

учасників).  

       У 2018 році проведено 49 навчально-тренувальних зборів з видів спорту 

(5194 людинодні). У 2017 році проведено 69 НТЗ (6941 людинодні), у 2016 

році – 60 НТЗ. 

       Протягом 2018 року проведено 102 міські заходи з олімпійських видів 

спорту  (з них 45 участь в обласних та всеукраїнських змаганнях). 

 

16 спортсменам м.Житомира у 2018 році присвоєно звання   «Майстер спорту 

України» а саме:   

  1. Бабій Василь – греко-римська боротьба; 

  2. Кучава Івері – дзюдо; 

  3. Ващенко Лідія – дзюдо; 

  4. Вітковський Станіслав – веслування на байдарках і каное; 

  5. Теленков Максим - веслування на байдарках і каное; 

  6. Кострик Анастасія - веслування на байдарках і каное; 

  7. Путніна Юліана - веслування на байдарках і каное; 

  8. Лисенко Андрій – футзал; 

  9. Бирка Дмитро – гирьовий спорт; 

10. Леухін Віталій – гирьовий спорт; 

11. Іваненко Роман – гирьовий спорт; 

12. Меленівський Андрій – кікбоксинг WAKO; 

13. Мельник Артем – кікбоксинг WAKO; 

14. Прачук Дмитро – ММА; 

15. Ковальов Валерій – авіамодельний спорт; 

16. Хіміч Олександр – армспорт (вади зору).  

 

           Також, у 2018 році 293 спортсмени виконали норматив І спортивного 

розряду та 213 спортсменів – норматив кандидата у майстри спорту. 

            

Присвоєно звання «Заслужений тренер України» Пронтенку Костянтину 

Віталійовичу (гирьовий спорт). 

 

З метою підготовки провідних спортсменів міста до обласних, 

всеукраїнських та міжнародних змагань у 2018 році проведено 90 навчально-

тренувальних зборів (8877 людиноднів) (у 2017 році – 107, у 2016р – 88). 



Забезпечено участь збірних команд міста у 76 обласних та Всеукраїнських 

змаганнях.  

 

Спортивна інфраструктура 
            У 2018 році значна увага приділялась зміцненню матеріальної бази 

галузі. Введено в експлуатацію спортивний зал, два спортивні майданчики з 

синтетичним покриттям  для гри у міні-футбол та баскетбол та майданчик з 

тренажерним обладнанням у Житомирській міській гімназії № 3 (вул. 

М.Грушевського,8), а також за програмою «Бюджет участі» облаштовані 

спортивний майданчик з синтетичним покриттям у ЗОШ № 16 (вул. Тараса 

Бульби-Боровця, 15) та майданчик з тренажерним обладнанням  у ЗОШ № 10 

(Київське шосе,37).  

          За співфінансування з міського та державного бюджетів  здійснюється 

реконструкція стадіону «Спартак». Здійснено демонтаж старих та монтаж 

нових трибун, демонтаж основного та тренувального футбольних полів, 

встановлення синтетичного покриття на тренувальному полі, покращено 

дренаж основного поля, встановлення конструкцій для накриття над 

трибунами стадіону (загальна сума використаних у 2018 році коштів на 

реконструкцію стадіону - 22,3 млн.грн.). Розпочато реконструкцію ще 8 

спортивних об'єктів. Зокрема з міського бюджету на вищевказані роботи 

було витрачено 5,4 млн.грн. Також, виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на 5 спортивних майданчиків на що виділено з міського 

бюджету 137 тис. грн.   

           

        За кошти міського бюджету придбано спортивну форму для збірних 

команд міста з баскетболу (чоловічої та жіночої), футболу (СДЮСШОР з 

футболу "Полісся"), дзюдо, самбо, придбано спортінвентар: для розвитку 

баскетболу (електронне табло),  гімнастики художньої (килими та інвентар), 

волейболу (м'ячі та настільне табло), шапочки для плавання, буї для плавання 

і триатлону, туристичне спорядження для розвитку спортивного туризму, 

рації, намети з логотипом управління для організації масових спортивних 

заходів, футболки для учасників космічного напівмарафону. Придбано 

спортивний інвентар для 3 загальноосвітніх навчальних закладів, які стали 

переможцями міського конкурсу-огляду на кращу спортивну роботу серед 

ЗОШ. 

 

Також надано гранти Житомирського міського голови для кращих проектів, 

розроблених ГО спортивного спрямування. У 2018 році зазначені гранти 

отримали 8 громадських організацій на суму 175 тис. грн., зокрема: 

-  туристичному клубу «Фортекс» підліткового клубу «Фортуна» 

міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради на 

реалізацію проекту щодо розвитку виду спорту на території міста в 

розмірі 40,0 тис. грн.; 



- громадській організації «Федерація з веслування на човнах «Дракон» 

Житомирської області» на реалізацію проекту щодо розвитку виду 

спорту на території міста в розмірі 27,0 тис. грн.; 

- Житомирській обласній громадській організації «Федерація 

спортивного туризму» на реалізацію проекту щодо розвитку 

спортивного орієнтування на території міста в розмірі 24,0 тис. грн.; 

- громадській організації «Федерація стрільби з лука Житомирської 

області» на реалізацію проекту щодо розвитку виду спорту на території 

міста в розмірі 24,0 тис. грн.; 

- громадській організації «Фігурне катання Житомира» на реалізацію 

проекту щодо розвитку виду спорту на території міста в розмірі        

22,5 тис. грн.; 

- житомирському обласному дитячому громадському об’єднанню 

«Спортивний центр «Додзе»  на реалізацію проекту щодо розвитку 

видів спорту на території міста в розмірі 17,0 тис. грн.; 

- громадській організації «Територія здоров’я, краси та успіху» на 

реалізацію проекту щодо популяризації здорового способу життя серед 

мешканців міста в розмірі 14,4 тис. грн.; 

- громадській організації «Спортивний клуб «КАЛІПСО» на участь у 

обласних та всеукраїнських змаганнях в розмірі 10,6 тис. грн.; 

 

Загалом, управління у 2018 році обслуговувало 5 загальноміських 

цільових програм. 


