
№ 

з/п

Пріоритетні 

завдання
Зміст заходів

Термін 

виконання
Виконавці

Річний обсяг 

фінансування, 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді, тис.грн.

Відсоток 

виконання 

заходу, %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Створити 

сприятливі умови 

для забезпечення 

оптимальної  

рухової 

активності різних 

груп населення 

для зміцнення 

здоров'я з 

урахуванням 

інтересів, 

здібностей та 

індивидуальних 

особливостей 

кожного

1.1. Запровадження в 

навчальних закладах усіх 

типів та форм власності 

рухової активності 

школярів та студентів в 

обсязі не менше 8-12 

годин на тиждень

2019

Управління 

міської ради: 

освіти, у справах 

сім’ї,  молоді та 

спорту 

навчальними 

закладами І-ІV 

акредитації 

спільно з 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості

0,0 0,0 0,0

Сприятливі умови для  рухової 

активності різних груп населення  

забезпечуються систематично 

упродовж дії програми

Звіт

Інформація про виконання, або 

причини невиконання заходу

9

Термін реалізації Програми 2016-2020 роки

яким затверджено Програму та зміни до неї   зміни до програми від 04.07.2017р № 661, від 18.12.2018 №1266 та від 17.09.2019 №1555

Відповідальний виконавець Програми:  управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, управління капітального будівництва, 

СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, КП "Футбольний клуб "Полісся" ЖМР

про результати виконання 

Цільової  програми розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки

1. Виконання заходів Програми

за 12 місяців  2019 року

Дата і номер рішення міської ради,  від 28.12.2015 р. №31  



1.2.Передбачення в 

програмах навчальних 

закладів усіх типів та 

форм власності навчання 

дітей та молоді плаванню 

з урахуванням наявної 

ресурсної бази та 

функціонування місць для 

навчання плаванню у 

спеціально визначених 

місцях

2019

Управління 

міської ради: 

освіти, у справах 

сім’ї,  молоді та 

спорту, з 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення 

спільно з 

федераціями з 

видів спорту

160,0 160,0 100,0

1.3.Залучення населення 

до занять фізичною 

культурою і спортом за 

місцем проживання та 

відпочинку шляхом 

організації та проведення  

фізкультурно-оздоровчих 

заходів, конкурсів тощо

2019

Управління 

міської ради: у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

освіти,культури 

спільно з міським 

культурно-

спортивним 

центром, 

підприємствами, 

установами, 

громадськими 

організаціями, 

об’єднаннями, 

фондами тощо

232,8 230,0 98,8

Проведено місьий фестиваль "Мама, 

тато, я - спортивна сім'я", у якому 

взяло участь 16 родин. Проведено 4 

заходи зі стріт воркаут, впродовж літа 

проведено ранкову "космічну 

зарядку", акції "Біжу за життя" та 

"біжу за героїв АТО" , змагання зі 

скандинавської ходьби, з плавання на 

відкритій воді, проведено поливаний 

понеділок, змагання з кросфіту серед 

спортивних клубів міста та команд 

ДШВ України. Придбано килимове 

покриття для проведення ранкових 

зарядок

У березні-квітні  та жовтні-грудні 

2019 забезпечено проведення занять з 

плавання для 390 дітей 2-6 класів.  



1.4.Проведення та 

організація Дня фізичної 

культури і спорту в місті 

Житомирі та «Ярмарків 

спорту і здоров’я»

2019

Управління 

міської ради: у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

освіти, культури 

спільно з 

підприємствами, 

установами, 

громадськими 

організаціями, 

об’єднаннями, 

фондами тощо

11,0 12,5 113,6

1.5.Утвердження 

спортивного авторитету 

міста на всеукраїнській та 

міжнародній арені, 

проведення 

напівмарафону, спільні 

спортивні заходи з 

містами-побратимами 

тощо

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради

476,1 456,4 95,9

1.6.Проведення  

комплексних спортивних 

ігор та інших масових 

фізкультурно-спортивних 

заходів серед  державних 

службовців, посадових 

осіб органів  місцевого 

самоврядування, 

депутатів, працівників 

соціальної та побутової 

сфери тощо

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської 

ради спільно з  

установами, 

громадськими 

організаціями

30,0 17,2 57,3

Спільно з ФСТ "Спартак" проведено   

VI міську спартакіаду серед збірних 

команд органів місцевого 

самоврядування, галузеві спортивні 

ігри серед працівників  культури, 

міську міжгалузеву спартакіаду. 

Проведено змагання з боулінгу серед 

депутатів та посадових осіб органів 

місцевого самоврядування

Проведено  спортивні заходи в рамках 

святкування Дня Європи у травні. 

Проведено напівмарафон та дитячі 

легкоатлетичні забіги у вересені в 

яких брало участь понад 4000 

учасників 

Протягом ІІ кварталу було  

ораганізовано заходи у рамках 

"Ярмарку спорту", Дня фізичної 

культури і спорту 



1.7.Підтримка та 

популяризація велоруху та 

спортивного туризму в 

місті шляхом організації і 

проведення змагань та 

масових заходів

2019

Управління 

міської ради: у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

освіти, культури 

спільно з 

підприємствами, 

установами, 

громадськими 

організаціями, 

об’єднаннями, 

фондами тощо

60,0 60,0 100,0

1.8.Проведення конкурсу-

огляду на визначення 

найкращої організації 

фізкультурно-спортивної 

роботи в навчально-

виховних закладах міста

2019

Управління  у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської 

ради, управління 

освіти 

міської ради

16,0 6,0 37,5

1.9.Забезпечення участі 

військовослужбовців, 

учасників АТО, 

представників 

правоохоронних органів 

та служб, призовної та 

допризовної молоді у 

міських, обласних,  

всеукраїнських змаганнях 

з видів спорту, інших 

масових фізкультурно-

спортивних заходах

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

освіти 

 міської ради 

спільно з

 військовими 

формуваннями

20,0 20,0 100,0

Організовано акцію "30 днів на 

велосипеді"та загальноміський захід 

"Велодень", в якому взяло участь 

понад 3000 учасників.

Спільно із Центром АТО, 

ЖМЦСССДМ проведено міські 

змаганя із пейнтболу  за участю  

учасників АТО/ООС, та змагання з 

боксу серед військовослужбовців 

ДШВ

Придбано спортивний інвентар для 

освітніх закладів міста, які беруть 

активну участь в спортивному житті 

міста 



1.10.Проведення 

фізкультурно-спортивних 

заходів серед засуджених, 

які відбувають покарання 

у спеціальних виховних 

установах 

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської 

ради спільно з 

виховними 

установами

5,0 0,0 0,0

1010,9 962,1 95,2

2 Забезпечити 

розвиток 

дитячого, дитячо-

юнацького 

спорту, 

резервного 

спорту, спорту 

вищих досягнень, 

спорту ветеранів 

та спорту 

людей з 

інвалідністю

2.1.Забезпечення збірних 

команд міста, окремих 

спортсменів з  

неолімпійських, 

олімпійських видів спорту 

та спорту людей з 

особливими 

потребами,сучасним 

спортивним інвентарем, 

обладнанням, спортивною 

формою тощо

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту

114,3 74,0 64,7

2.2.Забезпечення 

позашкільних закладів 

спортивним обладнанням, 

формою та інвентарем для 

розвитку неолімпійських 

та олімпійських видів 

спорту

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

52,6 52,6 100,0

Заходи, які були запланован у жовтні 

місяці проведено без залучення 

фінансових ресурсів

забезпечено придбання спортивного 

інвентарю з футзалу, футболу, 

спортивної гімнастики,  боксу.  

Придбано інвентар для занять 

спортом для осіб з інвалідністю, 

придбано частково комплекти 

спортивної форми для участі 

колективів міста в галузевих 

спартакіадах, придбано розкладні 

столи для проведення спортивно-

масових заходів, придбано фітболи 

для міського культурно-спортивного 

центру.

Придбано спортивний інвентар для 

дитячо-юнацької спортивної школи 

олімпійського резерву з футболу 

"Полісся" Житомирської міської ради, 

придбано спортивний інвентар для 

відділення кунгфу міського культурно-

спортивного центру



2.3. Забезпечення 

організації та проведення 

міських спортивних 

змагань, участь в обласних 

та всеукраїнських 

змаганнях збірних команд 

міста та окремих 

спортсменів різних 

вікових груп з визнаних у 

державі видів спорту, що  

включені до програми 

Олімпійських ігор шляхом 

харчування спортсменів, 

суддів,  медичного забезпе- 

чення, нагородження 

(придбання спортивних 

нагород: кубків, меда- лей, 

грамот, рамок для грамот, 

спортивного обладнання, 

квіткової продукції тощо; 

придбання канцтоварів, 

довіреностей, чекових, 

головних, касових книжок 

та інших бланків 

бухгалтерського обліку, 

виготовлення афіш та 

протоколів змагань, 

оренди спортивних 

2019

Управління 

міської ради: у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

освіти,культури 

спільно з 

навчальними 

закладами І-

ІVрівнів 

акредитації, 

дошкільними, 

позашкільними 

закладами,устано

вами, 

організаціями, 

федераціями з 

видів спорту, 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості

962,0 868,8 90,3

Протягом року проведено 88 міських 

спортивних заходів та забезпечено 

участь у 36 -и змаганнях обласного, 

всеукраїнського та міжнародного 

рівнів (загалом 26800 людино-днів).



2.4.Забезпечення 

організації та проведення 

міських спортивних 

змагань, участь в обласних 

та всеукраїнських 

змаганнях збірних команд 

міста та окремих 

спортсменів різних 

вікових груп з визнаних у 

державі видів спорту, що 

не включені до програми 

Олімпійських ігор  

шляхом харчування 

спортсменів, суддів, 

медичного забезпечення, 

нагородження (придбання 

спортивних нагород: 

кубків, медалей, грамот, 

рамок для грамот, 

спортивного обладнання, 

квіткової продукції тощо; 

придбання канцтоварів, 

довіреностей, чекових, 

головних, касових книжок 

та інших бланків 

бухгалтерського обліку, 

виготовлення афіш та 

протоколів змагань, 

2019

Управління 

міської ради: у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

освіти,культури 

спільно з 

навчальними 

закладами І-ІV 

рівнів 

акредитації, 

дошкільними, 

позашкільними 

закладами, 

установами, 

організаціями, 

федераціями з 

видів спорту, 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості

1011,0 899,0 88,9

2019

Управління 

міської ради: у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

освіти,культури 

спільно з 

навчальними 

закладами І-ІV 

рівнів 

акредитації, 

дошкільними, 

позашкільними 

закладами,устано

вами, 

організаціями, 

федераціями з 

видів спорту, 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості

40,0

Протягом року проведено  чемпіонат 

міста з плавання серед осіб з 

інвалідністю (40 учасників), 

волейболу (48 учасників), бочча (11 

учасників), шахів та шашок (60 

учасників), риболовний спорт (14 

учасників). Організовано 2 міських 

спортивних змагань з рухової 

активності за програмою МАТР 

Спеціальної Олімпіади (синдром 

Дауна).  Придбано спортивний 

інвентар для осіб з інвалідністю 

(опорно-руховий апарат)

Протягом року проведено 60 міських 

спортивних заходів та забезпечено 

участь в 33 обласних і всеукраїнських 

змаганнях з неолімпійських видів 

спорту - (29189 людино-днів).

2.5.Забезпечення 

організації та проведення 

міських спортивних 

змагань, участь в обласних 

та всеукраїнських 

змаганнях збірних команд 

міста та окремих 

спортсменів різних 

вікових груп з визнаних у 

державі видів спорту 

серед осіб з особливими 

потре- бами шляхом харчу- 

вання спортсменів, суддів,  

медичного забезпечення, 

нагород- ження 

(придбання спортивних 

нагород: кубків, медалей, 

грамот, рамок для грамот, 

спортивного обладнання, 

квіткової продукції тощо; 

придбання канцтоварів, 

довіреностей, чекових, 

головних, касових книжок 

та інших бланків 

бухгалтерського обліку, 

виготовлення афіш та 

протоколів змагань, 

оренди спортивних 

споруд, автопослуги 

тощо)

24,2 60,5



2.6.Забезпечити створення 

на базах навчально-

виховних закладів І-ІУ 

рівнів акредитації, 

позашкільних   

навчальних закладах, 

громадських організацій 

спортивного спрямування 

збірних команд з видів 

спорту

2019

Управління 

міської ради: 

освіти, у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту спільно з 

навчальними 

закладами

0,0 0,0 0,0

2019

Управління 

міської ради: у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

освіти,культури 

спільно з 

навчальними 

закладами І-ІV 

рівнів 

акредитації, 

дошкільними, 

позашкільними 

закладами,устано

вами, 

організаціями, 

федераціями з 

видів спорту, 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості

40,0

Протягом року проведено  чемпіонат 

міста з плавання серед осіб з 

інвалідністю (40 учасників), 

волейболу (48 учасників), бочча (11 

учасників), шахів та шашок (60 

учасників), риболовний спорт (14 

учасників). Організовано 2 міських 

спортивних змагань з рухової 

активності за програмою МАТР 

Спеціальної Олімпіади (синдром 

Дауна).  Придбано спортивний 

інвентар для осіб з інвалідністю 

(опорно-руховий апарат)

На базі Житомирського державного 

технологічного університету створено 

збірну команду міста з настільного 

тенісу, яка представляє місто на 

чемпіонаті України ( вища ліга). На 

базі ЖДУ ім.І.Франка створена та 

успішно виступає в суперлізі 

чемпіонату України жіноча 

волейбольна команда "Полісся".

2.5.Забезпечення 

організації та проведення 

міських спортивних 

змагань, участь в обласних 

та всеукраїнських 

змаганнях збірних команд 

міста та окремих 

спортсменів різних 

вікових груп з визнаних у 

державі видів спорту 

серед осіб з особливими 

потре- бами шляхом харчу- 

вання спортсменів, суддів,  

медичного забезпечення, 

нагород- ження 

(придбання спортивних 

нагород: кубків, медалей, 

грамот, рамок для грамот, 

спортивного обладнання, 

квіткової продукції тощо; 

придбання канцтоварів, 

довіреностей, чекових, 

головних, касових книжок 

та інших бланків 

бухгалтерського обліку, 

виготовлення афіш та 

протоколів змагань, 

оренди спортивних 

споруд, автопослуги 

тощо)

24,2 60,5



2.7.Забезпечити  

проведення  міських 

спортивних ігор серед 

школярів та участь  

збірних команд міста в 

обласних та 

всеукраїнських іграх серед 

школярів

2019

Управління 

міської ради: 

освіти, у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту спільно з 

навчальними 

закладами

40,0 28,8 72,0

2.8.Проведення навчально-

тренувальних зборів з 

визнаних у державі видів 

спорту, що включені до 

програми Олімпійських 

ігор серед спортсменів 

різних вікових груп для 

підготовки їх до обласних 

змагань, чемпіонатів та 

Кубків України, Європи, 

світу, спортивних ігор 

молоді України, юнацьких 

спортивних ігор, 

багатоступеневих 

Всеукраїнських ігор серед 

ветеранів спорту

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради

620,0 512,0 82,6

Проведено чемпіонат міста з футзалу 

серед ЗОШ та турнір з футзалу серед 

допризовної молоді. чемпіонат міста з 

футзалу серед збірних команд учнів 

ЗОШ м.Житомира (U-13), Проведено 

змагання серед школярів міста з 

баскетболу, волейболу, настільного 

тенісу. 

З метою підготовки до змагань 

обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів забезпечено 

проведення 60 навчально-

тренувальних зборів з олімпійських 

видів спорту (5594 людинодні). 



2.9.Проведення навчально-

тренувальних зборів з 

визнаних у державі видів 

спорту, що не включені до 

програми Олімпійських 

ігор серед спортсменів 

різних вікових груп для  

підготовки їх до обласних 

змагань, чемпіонатів та 

Кубків України, Європи, 

світу, спортивних ігор 

молоді України, юнацьких 

спортивних ігор, 

багатоступеневих 

Всеукраїнських ігор серед 

ветеранів спорту

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради

338,2 338,2 100,0

2.10.Проведення 

навчально-тренувальних 

зборів  з визнаних у 

державі видів спорту 

серед осіб з особливими 

потребами для  підготовки 

їх до обласних змагань, 

чемпіонатів та Кубків 

України,Європи, світу, 

Спартакіади «Повір у 

себе»

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

спільно з 

федераціями з 

видів спорту, 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування

20,0 19,0 95,0

3198,1 2816,6 88,1

Проведено 9 НТЗ: з плавання, шашок, 

легкої атлетики, спецолімпіади, 

голболу, армспорту, паракарате, 

волейболу (405 людиноднів). 

З метою підготовки до змагань 

обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів забезпечено 

проведення 43 навчально-

тренувальних зборів з неолімпійських 

видів спорту (4730 людиноднів).  



3 Заохочувати 

жінок і чоловіків 

різних вікових 

груп, в тому числі 

дітей та молодь 

до занять 

фізичною 

культурою та 

спортом

3.1. Призначення 

стипендії Житомирського 

міського голови 

обдарованим та 

перспективним 

спортсменам міста

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

спільно з 

ДЮСШ, 

федераціями з 

видів спорту, 

громадськими 

організа-ціями 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування

312,0 312,0 100,0

3.2.Відзначення  призерів 

та переможців під час 

проведення у місті 

Житомирі всеукраїнських 

та міжнародних змагань з 

визнаних у державі видів 

спорту, що включені до 

програми Олімпійських 

ігор, що не включені до 

програми Олімпійських 

ігор, серед осіб з 

особливими потребами, 

що відносяться до різних 

вікових категорій

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

спільно з 

федераціями з 

видів спорту, 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування

100,0 86,0 86,0

Під час виплат премій кращим 

тренерам та стипендій кращим 

спортсменам міста було придбано та 

вручено їм сувенірну продукцію у 

кількості 163 шт.

У жовтні здійснено виплату стипендій 

міського голови кращим спортсменам 

міста (110 стипендій).



3.3.Нагородження та 

преміювання призерів і 

переможців 

всеукраїнських та 

міжнародних змагань з 

визнаних у державі видів 

спорту, що включені до 

програми Олімпійських 

ігор, що не включені до 

програми Олімпійських 

ігор серед осіб з 

особливими потребами 

різних вікових груп та їх 

тренерів

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

спільно з 

федераціями з 

видів спорту, 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування

80,0 52,0 65,0

747,0 704,7 94,3

Проведено конкурс на кращий проект 

гранту для ГО спортивного 

спрямування в результаті якого 10 

громадських організацій отримали 

для розвитку спорту (баскетбол, 

волейбол, карате, туризм, 

скандинавська ходьба, стрільба з 

лука, веслування на човнах "Дракон", 

футзал, кінний спорт) інвентар 

придбаний за кошти міського 

бюджету, ще 1 ГО здійснила 2 виїзди 

для участі у вісеукраїнських 

змаганнях з боксу. 

3.4.Надання гранту 

Житомирської міської 

ради для кращих проектів, 

розроблених 

громадськими 

організаціями 

спортивного спрямування

2019 254,7 99,9255,0

Вручено премії 52 кращим тренерам 

міста з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

спільно з 

Житомирським 

регіональним 

центром з 

фізичної 

культури і спорту 

інвалідів 

«Інваспорт», 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування



4 Забезпечити 

галузь 

фізкультурно-

оздоровчими та 

спортивними 

спорудами

4.1.Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації, 

реконструкція, 

будівництво та 

капітальний ремонт 

спортивних майданчиків

2019

Управління 

капітального 

будівництва 

міської ради 0,0 0,0 0,0

4.2.Підготовка та 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

і будівництво станції 

водних видів спорту

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту  

міської ради, 

управління 

капітального 

будівництва

0,0 0,0 0,0

 4.3.Підготовка та 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

і будівництво парку 

екстремальних видів 

спорту 
2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту  

міської ради, 

управління 

капітального 

будівництва, 

управління 

архітектури

0,0 0,0 0,0

4.4.Сприяти створенню 

мережі сучасних 

спортивних центрів та 

клубів, що надаватимуть 

фізкультурно-оздоровчі 

послуги за місцем 

проживання, навчання та у 

місцях масового 

відпочинку населення

2019

Управління 

міської ради: у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

культури, освіти 0,0 0,0 0,0

4.5.Поточний ремонт, 

утримання спортивних 

майданчиків за місцем 

проживання, навчання та у 

місцях масового 

відпочинку населення

2019

Міський 

культурно-

спортивний 

центр 

Житомирської 

міської ради

90,0 65,0 72,0

Фінансування усіх спортивних 

об'єктів внесено до міської цільової 

програми "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

м.Житомира на 2018-2020 роки"

У 2019 році здійснено поточний 

ремонт 5 спортмайданчиків 

Фахівцями управління надано 3 

консультації щодо реєстрації 

федерацій з видів спорту (регбі, 

американський футбол, змішані 

єдиноборства). Консультації 

здійснюються за потреби.

Здійснюється коригування ПКД. 

Кошти в бюджеті на 2019 рік не 

передбачені

Кошти в бюджеті на 2019 рік не 

передбачені



4.6. Придбання та 

встановлення дитячих, 

спортивних майданчиків 

(або їх елементів) за 

місцем проживання 

населення

2019

Управління у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту, 

управління 

житлового 

господарства

0,0 0,0 0,0

90,0 65,0 72,0

5 Забезпечити 

організаційну та 

інформаційно-

просвітницьку 

роботу щодо 

популяризації 

здорового 

способу життя, 

пропаганди 

розвитку 

фізкультурно-

спортивного руху

5.1.Сприяти залученню 

позабюджетних та 

інвестиційних коштів у 

розвиток галузі спорту та 

фізичної культури міста

2019

Департаменти 

міської ради: 

економічного 

розвитку, 

бюджету та 

фінансів, 

управління 

освіти, у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту міської 

ради спільно з 

організаціями, 

підприємствами, 

установами

0,0 0,0 0,0

5.2.Забезпечувати 

висвітлення спортивних 

подій та заходів з видів 

спорту, продовжити 

роботу по пропаганді 

розвитку фізкультурно-

спортивного руху 

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту

90,0 90,0 100,0

Висвітлення та анонсування 

спортивних подій на сайтах міської 

ради, ЗМІ, соцмережах, на екранах у 

міському громадському транспорті та 

вуличних екранах забезпечено 

відповідно до графіку їх проведення.

У 2019 році кошти не передбачено

На проведення міських фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

залучено близько 800 тис.грн. 

позабюджетних коштів 

(напівмарафон, футзал, футбол, 

веслування, баскетбол, волейбол, 

карате)



5.3.Забезпечувати 

інформаційно-

пропагандистську роботу 

по розвитку масового 

спорту шляхом 

розміщення соціальної 

реклами, виготовлення 

довідників, буклетів, 

брошур тощо

2019

Управління 

міської ради: у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

по зв'язках з 

громадськістю

5,0 5,0 100,0

5.4.Розробити форми і 

здійснювати соціологічні 

дослідження та 

опитування щодо розвитку 

спорту в місті; ведення 

внутрішньої статистики 

стосовно галузі фізичної 

культури та спорту з 

урахуванням гендерного 

компоненту

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

спільно з 

громадськими 

організаціями

0,0 0,0 0,0

95,0 95,0 100,0

6 Підтримка, 

популяризація та 

розвиток футболу  

у місті

6.1.Внесок до статутного 

капіталу комунального 

підприємства 

«Футбольний клуб 

«Полісся» Житомирської 

міської ради 

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради, КП 

«Футбольний 

клуб «Полісся» 

Житомирської 

міської ради

4600,0 4600,0 100,0

За кошти бюджету забезпечено 

утримання штатного персоналу КП 

ФК "Полісся" та утримання 

приміщень КП. Забезпечено 

підготовку та участь команди в  

чемпіонаті України з футболу серед 

команд ІІ ліги

Виготовлено силіконові браслети та 

значки зі спортивною тематикою для 

вручення під час проведення масових 

міських спортивних заходів згідно з 

календарним планом.

Проведення соціологічного 

опитування щодо заняттям фізичною 

культурою та спортом з урахуванням 

гендерного компоненту проведено у 

2018 році. Результати опитування 

враховані при підготовці змін до 

галузевої програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2016-2020 роки. 

Наступне опитування заплановано 

провести по завершенню реалізації 

програми.



6.1.1. Фінансова 

підтримка КП 

"Футбольний клуб 

"Полісся" Житомирської 

міської ради, у т.ч. 

субвенція з обласного 

бюджету на підтримку КП 

"Футбольний клуб 

"Полісся" Житомирської 

міської ради

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради, КП 

«Футбольний 

клуб «Полісся» 

Житомирської 

міської ради

4000,0 4000,0 100,0

6.2.Реконструкція 

стадіону «Спартак» 

дитячо-юнацької 

спортивної школи з 

футболу «Полісся» в 

м.Житомирі 2019

Управління 

капітального 

будівництва

0,0 0,0 0,0

6.3.Утримання 

спеціалізованої дитячо-

юнацької спортивної 

школи олімпійського 

резерву з футболу 

«Полісся» Житомирської 

міської ради

2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 8398,15 8252,3 98,3

6.3.1. Реконструкція 

комерційного вузла обліку 

газу топкової СДЮСШОР 

з футболу "Полісся" по 

вул. Князів Острозьких, 79-

а в м.Житомирі

2019

СДЮСШОР з 

футболу 

"Полісся"

58,0 0,0 0,0

За кошти бюджету забезпечено 

утримання СДЮСШОР з футболу 

"Полісся" міської ради

Здійснено монтаж синтетичного 

покриття на основне та тренувальне 

поле, змонтовано конструкції для 

накриття глядацьких трибун. 

Фінансування стадіону внесено до 

міської цільової програми 

"Будівництво (реконструкція, 

капітальний ремонт) об'єктів 

комунальної власності м.Житомира 

на 2018-2020 роки"

За кошти підтримки з обласного 

бюджету забезпечено утримання 

штатного персоналу КП ФК "Полісся" 

та утримання приміщень КП. 

Забезпечено підготовку та участь 

команди в  чемпіонаті України з 

футболу серед команд ІІ ліги

Виготовлено проект на 

реконструкцію системи 

газопостачання для СДЮСШОР з 

футболу, проте проплата не була 

здійснена



6.4. Придбання автобуса 

для комунального 

підприємства 

"Футбольний клуб 

"Полісся" Житомирської 

міської ради (субвенція з 

державного бюджету на 

підтримку КП 

"Футбольний клуб 

"Полісся")

2017

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради, КП 

«Футбольний 

клуб «Полісся» 

Житомирської 

міської ради

0,0 0,0 0,0

17056,15 16852,3 98,8

7 Розвиток мережі 

сучасних дитячо-

юнацьких 

спортивних шкіл, 

навчальних 

центрів, 

рекреаційно-

спортивних 

територій, які 

надають доступні 

та якісні 

фізкультурно-

спортивні 

послуги

7.1.Створення дитячо-

юнацької спортивної 

школи «Школа 

інтелектуальних видів 

спорту» Житомирської 

міської ради

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

8 Фінансова 

підтримка 

направлена на 

розвиток 

волейболу в 

м.Житомирі

8.1. Фінансова підтримка 

направлена на розвиток 

волейболу в м.Житомирі
2019

Управління у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту 

міської ради
500,0 500,0 100,0

500,0 500,0 0,0

Розгляд питання відкладено

Надана фінансова підтримка у вигляді 

субвенції для КЗ "Волейбольний 

клуб"

Автобус придбано у 2017 році, 

забезпечується його експлуатація.



9 Фінансова 

підтримка 

направлена на 

розвиток ігрових 

видів спорту в 

м.Житомирі

9.1. Фінансова підтримка 

направлена на розвиток 

баскетболу в м.Житомирі
2019

Управління у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту 

міської ради 500,0 500,0 100,0

9.2. Фінансова підтримка 

направлена на розвиток 

футзалу в м.Житомирі
2019

Управління у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту 

міської ради

500,0 500,0 100,0

1000,0 1000,0 100,0

10 Виконання 

проекту бюджету 

участі 

"ДрагонСіті" - 

гребля на човнах 

"Дракон" у місті 

Житомирі"

10.1.Виконання проекту 

бюджету участі 

"ДрагонСіті" - гребля на 

човнах "Дракон" у місті 

Житомирі"
2019

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 940,5 939,9 99,9

940,5 939,9 99,9

24637,650 23935,600 97,150

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту                                                                                    І.А.Ковальчук

Разом

Придбано човен "Дракон" D 22,  

човен "Дракон" D 12, 2 аутрігери 

«Outrigger canoe V 1», пантони 

модульні, жилети рятувальні, весла, 

тренажер веслувальний, інвентарю. 

Весь інвентар забрендовано.

Надана фінансова підтримка шляхом 

перерахування коштів на 

казнечейський рахунок ГО  

"Баскетбольний клуб Житомир 2000"

Надана фінансова підтримка шляхом 

перерахування коштів на 

казнечейський рахунок ФК "ІнБев"


