


Цільова програма 

«Житомирська міська 

об’єднана територіальна 

громада – територія 

розвитку фізичної культури 

і спорту на 2021-2024 роки» 



Мета програми  

формування сталих традицій та мотивації щодо 

фізичного виховання і масового спорту як важливого 

чинника фізичного та соціального благополуччя, 

реалізація першочергових та перспективних заходів для 

задоволення потреб жінок і чоловіків різних вікових груп 

Житомирської міської ОТГ, спрямованих на зміцнення 

здоров’я, фізичного та духовного розвитку, розвитку 

спорту вищих досягнень, ведення здорового способу 

життя і продовження його тривалості, розвиток 

спортивної інфраструктури, утвердження спортивного 

авторитету громади на всеукраїнській арені. 



Основні завдання програми  

 Створити сприятливі умови для забезпечення оптимальної  

рухової активності різних груп жінок і чоловіків для зміцнення 

здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та 

індивидуальних особливостей кожного 

 Забезпечити розвиток дитячого, дитячо-юнацького спорту, 

резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів 

та спорту людей з інвалідністю 

 Заохочувати  жінок і чоловіків різних вікових груп, в тому 

числі дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом 

 Забезпечити галузь фізкультурно-оздоровчими та спортивними 

спорудами 

 Фінансова підтримка направлена на розвиток ігрових видів 

спорту в міській ОТГ 

 Підтримка, популяризація та розвиток футболу  у міській ОТГ 



Нормативна база управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту міської ради:  

 Статті 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

 Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; 

 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 Постанова КМУ від 04.11.2020 № 1089 «Про затвердження Стратегії розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2028 року; 

 Розпорядження КМУ від 26.09.2018 р. № 688-р «Про затвердження плану заходів з 

реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття 

населення на період до 2022 року» 

 Розпорядження КМУ від 20.03.2019 р. № 168-р «Про затвердження плану заходів на 2019 

та наступні роки, спрямованих на забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної 

реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у 

заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» 

 Рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 № 1359 «Про затвердження Концепції 

інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року». 

 



Житомирська міська об’єднана територіальна 

громада – територія розвитку фізичної культури і 

спорту на 2021-2024 роки 

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна 

школа олімпійського резерву “Полісся” 

міської ради 

КП “Футбольний клуб “Полісся” 

Утримання установ 

Цільові заходи (понад 40 заходів) 

Забезпечення організації та проведення 

місцевих спортивних змагань, участь в 

обласних та всеукраїнських змаганнях 

збірних команд міської ОТГ та окремих 

спортсменів різних вікових груп з 

визнаних у державі видів спорту 

(олімпійські, неолімпійські, спорт для 

людей з інвалідністю) 

Проведення масових спортивних заходів, 

що формують імідж міста 

Стимулювання та підтримка молодих, 

обдарованих спортсменів і тренерів 

Грантова підтримка спортивних 

організацій 



У 2021 році Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту 

міської ради заплановано провести: 

 
 

 136 навчально-тренувальних зборів з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту 

  185  міських та   

відкритих міських змагань 

з видів спорту 

 
забезпечити участь збірних команд міста у    

75 обласних та всеукраїнських змаганнях 
 



 з олімпійських видів спорту – 95,  

 з неолімпійських видів спорту – 185,  

 з видів спорту для осіб з інвалідністю –20 

 



 проведення масових загальноміських 

спортивних заходів – 96 заходів,  

 



 Єлістратова Юлія - переможниця Кубку Європи з триатлону (етап), Румунія та 
переможниця  Кубку Європи (етап), Туреччина 

 Сус Іван – срібний призер чемпіонату Світу з козацького двобою 

 Семашкевич Михайло – срібний призер чемпіонату Світу з козацького двобою 

 Мельник Артем – бронзовий призер чемпіонату Світу з кікбоксингу WAKO серед 
дорослих (81 кг),м. Анталія (Туреччина); 

 Фролов Єгор - бронзовий призер чемпіонату Світу з кікбоксингу WAKO серед 
дорослих (75 кг), м. Анталія (Туреччина); 

 Хомяк Катерина – бронзова призерка етапу Кубку Світу з боротьби самбо, м.Мінськ 

 Колесник Віталій - бронзовий призер чемпіонату Світу з гирьового спорту (юніори), 
Новий Сад (Сербія) 

 Колесник Євгеній - бронзовий призер чемпіонату Світу з гирьового спорту 
(естафета), Новий Сад (Сербія)  

 Недоля Володимир - бронзовий призер чемпіонату Світу з гирьового спорту 
(юніори), Новий Сад (Сербія) 

 Кузьменко Анатолій – срібний призер чемпіонату Європи з традиційного карате 
WTKF, м. Брно (Чехія) 

 Волковський Максим - чемпіон Світу з традиційного карате WTKF серед дітей, 
м.Брно (Чехія) 

 Гринько Давид  - срібний призер Кубку Світу з таеквон-до ІТФ, м. Мінськ 

 Чемоданова Анна - переможниця Кубку Світу з таеквон-до ІТФ, м. Мінськ 

 Деркач Костянтин – переможець Кубку Світу з таеквон-до ІТФ (командний залік), 
м. Мінськ (Білорусія) 

 Светківська Анастасія - чемпіонка світу з ММА, Бахрейн 

 

Спортивні досягнення житомирян на світовій арені - 2020 



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

 

  БК «Житомир»  (ЧУ з баскетболу   серед 

чоловічих команд, вища ліга); 

 

  Чоловіча (ВК “Житичі”) і жіноча (ВК 

“Полісся”) волейбольна команда  

 (ЧУ з волейболу супер ліга); 

 

  Футзальні команди  «ІнБев»  

     (екстра ліга); 

 

  Команда з настільного тенісу  

     (Клубний чемпіонат України, І ліга). 

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):  



Заплановано вручення 110 стипендій для молодих та перспективних 

спортсменів міста на суму 310 тис. грн. та премії тренерам, вихованці яких 

стали призерами всеукраїнських та міжнародних змагань на суму 90 тис. грн. 
 



Заплановано надання грантів для кращих проектів, розроблених спортивними 

громадськими організаціями на суму 255 тис. грн.  

 



Забезпечення збірних команд міської ОТГ, окремих спортсменів з  

неолімпійських, олімпійських видів спорту та спорту людей з 

інвалідністю сучасним спортивним інвентарем, обладнанням, 

спортивною формою тощо з урахуванням потреб юнаків та 

дівчат – 150 тис.грн. 



Забезпечити 400 дітей молодших класів безкоштовними 

 базовими уроками по програмі “Школа плавання” -100 тис.грн. 



ГОЛОВНА СПОРТИВНА ПОДІЯ РОКУ – ІV-Й «НОВА ПОШТА КОСМІЧНИЙ НАПІВМАРАФОН» 

2019 У ЖИТОМИРІ. 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.  



У 2021 заплановано 

провести Космічний 

півмарафон 25-26 

вересня 



Космічний напівмарафон у 2020 році в  Житомирі  проходив вже вп’яте.  З 

метою  дотримання усіх карантинних норм та рекомендацій в умовах  пандемії 

Covid-19,   традиційний для житомирської громади захід цьогоріч проходив у 

новому онлайн-форматі JustRun в якому взяло взяло участь понад 800 

учасників. Також до заходу долучилися близько 1000 дітей. 



 19-20 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ ВІДБУЛИСЯ ПЕРШІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ  З 

ВЕСЛУВАННЯ НА ЧОВНАХ «ДРАКОН» У ЖИТОМИРІ В ЯКОМУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПОНАД 

500 УЧАСНИКІВ З УСІЄЇ УКРАЇНИ           (ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА 2021) 

 



 П’ятий  Всеукраїнський  турнір з плавання на відкритій воді «Teteriv Open»-2020  зібрав 
300 учасників з різних куточків України. У турнірі взяли участь молоді і досвідчені 
спортсмени категорії «Мастерс» серед яких чемпіони та призери всесвітніх та 
європейських чемпіонатів, а також аматори плавання. (Липень 2021) 



10 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ ВІДБУВСЯ КУБОК З МОТОКРОСУ ІМЕНІ СЕРГІЯ 

КОРОЛЬОВА – СПОРТИВНИЙ БРЕНД І ТРАДИЦІЯ, ЯКУ ЗБЕРІГАЄ ЖИТОМИР 

 

 



Велодень-2019 -У головній вело-події спортивного року взяли участь більше 3,5 тисяч учасників. Для 

учасників заходу організатори підготували цікаву програму, яка передбачала не лише велопробіг по 

місту, але й концерт, велоквест, конкурс незвичайних велосипедів, нагороди та пам’ятні подарунки. 

(Заплановано у травні 2021) 



«КОСМІЧНА ЗАРЯДКА» 

 Кожна зарядка була різноманітною, адже проводилася: в стилі карате, 

функціонального тренінгу, ранкової йоги під відкритим небом, і навіть зі 

скандинавської ходьби. (літо) 

 



Традиційно до Дня Незалежності на Спартак-Арені заплановано 

Відкритий дитячий кубок з футболу пам’яті загиблого 

житомирянина Дмитра Рудя 



ФІТНЕС ДЕНЬ і ЯРМАРКИ СПОРТУ–  спортивна подія, яка покликана залучити усіх до 

фізичної активності (весна, осінь) 

25 



У серпні  до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави заплановано 

забіг під назвою "Шаную воїнів, біжу за героїв України" 



До Дня Європи у м.Житомирі заплановано проведення етапу чемпіонату України з 

баскетболу 3х3 відбіркових  етапів Української Стрітбольної Ліги. 



Постійно відбувається підтримка спортсменів з інвалідністю, розвиток 

Паралімпійського спорту в м. Житомир, адже параспортсмени представляють місто на 

міжнародних змаганнях.    У 2019 році на міжнародних та всеукраїнських змаганнях 

спортсмени завоювали 215 медалей  і на 40 тис очок збільшили досягнення  в 

порівнянні з попереднім роком.  

28 



Вперше в Житомирі 20 вересня 2020 року відбувся офіційний матч з американського 

футболу. В рамках чемпіонату ULAF «League One» житомирські «Бізони» грали на 

"Спартак Арені" з київською командою «Патріотів» 





 

Чемпіонат України з кросфіту серед десантно-штурмових військ  

ЗСУ  

та команд Житомира 

 



Фінансування заходів програми у 2021 році 

Захід грн. К-ть 

заходів 

Заходи 

Проведення НТЗ та змагань з Олімпійських видів 

спорту 

1 866 500 95 

Проведення НТЗ та змагань з Неолімпійських 

видів спорту 

1 805 500 185 

Проведення НТЗ,змагань та заходів зі спорту осіб 

з інвалідністю 

92 000 20 

Проведення масових загальноміських спортивних 

заходів 

1 278 500 96 

РАЗОМ:  5 043 500 

Фінансування відбувається згідно затверджених та узгоджених з національним 
спортивним календарем  
календарних планів Федерацій видів спорту 



 



Підготовка для структури 

ФК «ПОЛІССЯ» не менше  

чотирьох гравців  щороку 

Підготовка вихованців з 

високим рівнем 

майстерності, які будуть 

відповідати українській та 

міжнародній трансферній 

політиці, що дасть 

можливість отримувати 

кошти за механізмом 

солідарності згідно 

регламенту ФІФА 



Залучити якнайбільше дітей до занять футболом з метою 

всебічного і гармонійного розвитку особистості  та 

культивування  навичок здорового способу життя 



Три вихованці СДЮСШОР «Полісся» виступають  

на міжнародному рівні: 
 

Руслан Маліновський              Данило Сікан  Есеола Адерінсола 
(«Аталанта», збірна України)             («Маріуполь», збірна України)    («Кайрат», Казахстан) 



У 2020 р. вихованці СДЮСШОР «Полісся» уклали  

професійні контракти з клубами Української  Прем’єр-ліги 

 

Микита Груша   Олександр Вівдич   Нікіта Петрук         Євген Биков  

   «Колос»                «Рух»                    «Рух»                «Олександрія» 

 



У 2020 р. вихованці СДЮСШОР «Полісся» уклали  

професійні контракти з клубами УПЛ та ПФЛ 
 

 

Олег Алфьоров  Володимир Столяр       Артем Іщук   Іван Матвійчук 

       «Львів»             «Буковина»                    «Поділля»                  «Шахтар» U16   

 



 Футбольне поле 105×68 м    (штучне 

покриття)  

 з трибунами (1224 сидячих місця); 

 Поле для тренувань 82×45 м (штучне 

покриття);   

 Майданчик 50×25 м  (штучне покриття); 

 9 майданчиків по м. Житомир 

       (штучне покриття) 

 Атлетичний комплекс; 

 Роздягальні і  

адміністративні  

приміщення; 



 Команда 2004 р. н. – 

Переможець першої ліги 

ДЮФЛ України 2018/2019 рр.; 

 Перше загальнокомандне 

місце у ДЮФЛ Житомирської 

області; 

 Третє загальнокомандне місце 

у вищій лізі ДЮФЛ України за 

підсумками першого кола 

2020/2021 рр.; 

 Команди СДЮСШОР  

«Полісся» переможці та  

призери міжнародних і  

всеукраїнських  

дитячо-юнацьких турнірів; 

 



 Дві групи дівчат: 2006-2008 
та 2008-2010 рр. н.              
(загалом 40 дівчат) 

 Третє місце Кубку 
Житомирської області-2020 
серед жінок 

 Тренування тричі на 
тиждень 

 Кожної п’ятниці і суботи – 
ігровий день 

 



 Завдяки співпраці СДЮСШОР «Полісся» з ЗОШ №17 у навчальному 

році 2020/2021 було сформовано ще два спецкласи з футболу. 

 Загалом у ЗОШ №17 функціонує п’ять спецкласів з футболу, 

сформованих із вихованців СДЮСШОР «Полісся» 2006, 2007, 2008, 

2009 та 2010 рр. нар. 



Старший 
тренер-

викладач 

Юрій 
Романов 

Віктор 
Шиманський 

Тренер 
Вищої 

категорії 

Юрій 
Романов 

Сергій 
Завалко 

«В-
ліцензія» 

UEFA 

Микола 
Подранний 

Микола 
Ткачук 

Олександр 
Горюхін 



Тренер-
викладач 

21 чол. 

Тренер 
воротарів 

Вадим Зорнік 
Олексій 
Дворнін 

Тренер з  
аеробіки 

Катерина 
Шоханова 

















 Станом на 07.12.2020 року в школі 

рахується 702 вихованця, з них 70 

вихованців пільгова категорія 

(малозабезпечені, багатодітні та діти 

ветеранів АТО),  

 130 – учасники чемпіонату України 

ДЮФЛ. 



Вокзальна, 8; вул. Вітрука, 41-43 пров. Сікорського, 4 

вул. Отаманів Соколовських, 7 вул. Бориса Тена, 100-102 вул. Вітрука, 31 



пров. 2-й Чехова, 14 вул. Київська, 59 

вул. Київська, 51 



Станом на 01.12.2020 

року на балансі школи 

перебувають: 
 

Запасне футбольне 

поле 84 х 45 (3780 кв.м) –  

стадіон «Спартак Арена» 

по вул. Київська, 51.  

На даний час 

знаходиться в процесі 

реконструкції 

Футбольне поле  

105 х 68 (7140 кв.м) 

Утримання Спеціалізованої дитячо-юнацької 

спортивної школи олімпійського резерву  

“Полісся” Житомирської міської ради  



Утримання Спеціалізованої дитячо-юнацької 

спортивної школи олімпійського резерву  

“Полісся” Житомирської міської ради  

Станом на 01.12.2020 року на балансі школи перебувають: 
 

9 спортивних майданчиків: 

1. Спортивний майданчик 50 х 25 (1250 кв.м) – «Спартак Арена» вул. Київська, 51; 

2. Спортивний майданчик (1298,84 кв.м) вул. Вітрука, 31; 

3. Спортивний майданчик (525 кв.м) вул. Вітрука, 41-43; 

4. Спортивний майданчик (755,8 кв.м) пров. Сікорського, 4; 

5. Спортивний майданчик (1881 кв.м) пров. 2-й Чехова, 14; 

6. Спортивний майданчик (1040 кв.м) вул. Бориса Тена, 100-102; 

7. Спортивний майданчик (860 кв.м)  вул. Отаманів Соколовських, 7; 

8. Спортивний майданчик (1732 кв.м) вул. Вокзальна, 8; 

9. Спортивний майданчик 35 х 48 (1680 кв.м) вул. Київська, 59. 

 



 



Полі́сся» — 

український 

футбольний клуб із 

Житомира. 

Заснований 2016 

року як МФК 

«Житомир». На 

початку 2017 року 

змінив назву на ФК 

«Полісся».  
В сезоні 2020/21 

виступає в Першій лізі 

чемпіонату України.  

Директор клубу 

Володимир Загурський 
Головний тренер  

Сергій Шищенко 




