
№ 

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

2016-2020

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 2016-2020 роки

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

2016-2020

Управління 

міської ради: 

освіти, у справах 

сім’ї,  молоді та 

спорту, з 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення 

спільно з 

федераціями з 

видів спорту

653,0 480,0 73,5

1.3.Залучення населення 

до занять фізичною 

культурою і спортом за 

місцем проживання та 

відпочинку шляхом 

організації та проведення  

фізкультурно-оздоровчих 

заходів, конкурсів тощо

2016-2020

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

361,0 356,7 98,8

Проведено 38 фізкультурно-

оздоровчих та масових заходи, серед 

яких традиційні щорічні: ранкова 

руханка, змагання зі стріт воркаут, 

"Мама, тато, я - спортивна сім'я",  

плавання на відкритій воді, 

поливаний понеділок. А також 

заходи, які не є традиційними: 

змагання з паркового волейболу, 

акція "Біжу за житя", скандинавська 

ходьба, змагання з кросфіту серед 

ДШВ, фітнес-день, відзначення 

команди ФК "Полісся" за вихід у І 

лігу чемпіонату України з футболу, 

тощо. Придбано килимове покриття 

для організації та проведення 

ранкових руханок. 

Уроки плавання реалізовувались з 

2016 по 2019 рік включно (у 2020 році 

не проводились через карантинні 

заходи).  За означений період 

охоплено уроками плавання 1390 

дітей віком від 8 до 12 років.



1.4.Проведення та 

організація Дня фізичної 

культури і спорту в місті 

Житомирі та «Ярмарків 

спорту і здоров’я»

2016-2020

Управління 

міської ради: у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

освіти, культури 

спільно з 

підприємствами, 

установами, 

громадськими 

організаціями, 

об’єднаннями, 

фондами тощо

459,0 310,0 67,5

1.5.Утвердження 

спортивного авторитету 

міста на всеукраїнській та 

міжнародній арені, 

проведення 

напівмарафону, спільні 

спортивні заходи з 

містами-побратимами 

тощо

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради

2686,1 2188,2 81,5

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

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської 

ради спільно з  

установами, 

громадськими 

організаціями

104,2 58,2 55,9

Щорічно, окрім 2020 року 

проводяться галузеві спартакіади 

серед працівників різних галузей: 

культури, охорони здоров'я, ЖКГ, 

освіти, депутатів та посадових осіб 

органів місцевого самоврядування 

тощо. У 2020 р. проведено турнір з 

футзалу серед підприємств 

комунального господарства. 

Спартакіади працівників інших 

галузей через карантинні обмеження 

були відмінені.

П'ять років поспіль проводився Нова 

пошта-Космічний напівмарафон та 

дитячі забіги, у яких брало участь від 

1500 до 3000 осіб. У 2020 році через 

пандемію захід проводився у режимі 

онлайн. Всього понад 500 осіб в 

Житомирі та 1000 за межами міста

Щорічно у вересні у рамках 

відзначення Дня ФК і спорту 

проводиться "Ярмарок"спорту за 

участю вихованців спортивних шкіл, 

федерацій та клубів. Проводяться 

олімпійські тижні, змагання з 

плавання "Кубок 3-х річок", Олімпік 

лаб (гендер у спорті). Щорічно у 

заходах до Дня ФК і спорту брало 

участь близько 2000 осіб



1.7.Підтримка та 

популяризація велоруху та 

спортивного туризму в 

місті шляхом організації і 

проведення змагань та 

масових заходів

2016-2020

Управління 

міської ради: у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

освіти, культури 

спільно з 

підприємствами, 

установами, 

громадськими 

організаціями, 

об’єднаннями, 

фондами тощо

327,0 182,7 55,9

1.8.Проведення конкурсу-

огляду на визначення 

найкращої організації 

фізкультурно-спортивної 

роботи в навчально-

виховних закладах міста

2016-2020

Управління  у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської 

ради, управління 

освіти 

міської ради

74,0 48,0 64,9

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

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

освіти 

 міської ради 

спільно з

 військовими 

формуваннями

96,0 50,4 52,5

Щорічно проводились заходи з 

популяризації велоруху: "Велодень" 

(від 1000 до 2500 учасників), 

"Дивогонка", змагання з техніки 

велосипедної їзди, а також разові 

акції "велосипедом на роботу", 

"велопарад дівчат", "30 днів на 

велосипеді". у 2020 році 

загальноміські заходи "Велодень" та 

"Дивогонка"не проводились.

З 2016 року у м Житомирі 

проводяться місцеві та всеукраїнські 

змагання з футзалу серед ДШВ, серед 

допризовної молоді. Щорічно 

проводиться спартакіада допризовної 

молоді, Забезпечено проведення 

змагань серед АТОвців "Забіг по 

Шодуарівських сходах" (2018), турнір 

з пейнтболу (2019), чемпіонат з 

кросвіту серед військовослужбовців 

ДШВ (2019), настільного тенісу серед 

військовослужбовців ДШВ (2020), 

забезпечено співучасть в організації 

та проведення ігор футбольної ліги 

АТО/ООС. У 2019 році проведено 

акцію "Біжу за Героїв АТО"

Щорічно проводився конкурс серед 

ЗОШ на кращу фізкультурно-

оздоровчу та спортивну роботу. У 

грудні школи - призери конкурсу 

отримували спортінвентар. У 2020 

році огляд-конкурс не проводився.



1.10.Проведення 

фізкультурно-спортивних 

заходів серед засуджених, 

які відбувають покарання 

у спеціальних виховних 

установах 

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської 

ради спільно з 

виховними 

установами

22,3 10,3 46,2

4982,6 3684,5 73,9

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

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту

675,3 510,4 75,6

2.2.Забезпечення 

позашкільних закладів 

спортивним обладнанням, 

формою та інвентарем для 

розвитку неолімпійських 

та олімпійських видів 

спорту

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

402,6 364,5 90,5

У 2016-2019 роках проводилися 

змагання серед засуджених з шахів, 

футзалу, настільного тенісу, 

армспорту, нард, гирьового спорту 

тощо. Заходи протягом 2020 року 

місяців не проводились

Забезпечено придбання спортивного 

інвентарю: 2016 р. волейболу, дзюдо, 

самбо, футзалу; 2017 - з гімнастики 

спортивної, футболу, наст. тенісу, 

волейболу, форма для команди 

міської ради;  2018 - худож 

гімнастики, баскетболу, волейболу, 

табло для ігрових видів спорту, рації 

для організації масових заходів; 2019 - 

фітболи для МКСЦ, футболу, 

гімнастики, футзалу, спортсменам з 

інвалідністю; 2020 - з боксу.

Придбано інвентар: 2016 - конструкції 

для воркаут, армспорту, плавання на 

відкритій воді, футзалу, форма для 

юних волейболістів, кімоно для 

дзюдо та самбо; 2017 - з боксу, для 

ДОЗ "Супутник"; 2018 - туризму, 

самбо, футболу; 2019 - для 

СДЮСШОР з футболу, кунгфу; 2020 -

12 крісла-мішки для МКСЦ, а також 

збірно-розбірні трибуни, 

електроподовжувачі та стяжки (для 

організації спортивно-масових 

заходів). 50 футбольних м'ячів, 

комплект футбольних сіток для 

СДЮСШОР з футболу, спортивне 

взуття.



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 

2016-2020

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

3368,0 2954,5 87,7

2016р. - провед міських та 

забезпечено участь в обласних і 

всеукраїнських 98 змаганнях(15970 

людиноднів); 2017р. - 144 (23910 

людиноднів); 2018р. - 102 (12956 

людиноднів); 2019р. - 124 (26800 

людиноднів); 2020 р. - проведено 24 

міських спортивних заходів та 

забезпечено участь у 14 -и змаганнях 

обласного та всеукраїнського  рівнів 

(загалом 7670 людино-днів). 

Наймасовіші - турнір з футболу серед 

юнаків пам'яті Д.Рудя, ЧМ з л/а, 

зимовий кубок з футболу, турнір з 

плавання пам'яті Ніни Сосніної.



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, 

2016-2020

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

2704,5 2564,5 94,8

2016-2020

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

164,0

2016р. - проведено змагання зі 

спецолімпіади, турнір з настільного 

тенісу, бочча, забезпечено участь в 3 

змаганнях; 2017р. - проведено 6 

міських та забезпечено участь в 4 

всеукраїнських змаганнях; 2018р. - 

проведено 10 міських та забезпечено 

участь в 3 всеукр. змаганнях; 2019р. - 

проведено 8 заходів, придбано 

спортивний інвентар для спортсменів 

з ураженням ОРА. Протягом 2020 

року проведено  міський турнір з 

волейболу, пам'яті ЗМС Ковальчук І. 

серед осіб з вадами слуху (84 

учасники), змагання з бочче та 

плавання. Придбано шаховий 

годинник для члена збірної міста 

Гонгальського Олександра.

2016р. - провед міських та 

забезпечено участь в обласних і 

всеукраїнських 112 змаганнях(33970 

людиноднів); 2017р. - 110 (33628 

людиноднів); 2018р. - 116 (18732 

людинодні); 2019р. - 93 (29189); 

Протягом 2020 року проведено 33 

міських спортивних заходи та 

забезпечено участь в 10-ти 

всеукраїнських змаганнях з 

неолімпійських видів спорту - (всього 

14445 людино-днів). Наймасовіші - 

чемпіонат міста з футзалу, змагання з 

веслування на човнах "Дракон", кубок 

міського голови з футзалу, турнір з 

шахів до Дня Незалежності, 

чемпіонати міста з карате та айкідо, 

турнір з мотокросу, турнір з самбо 

серед груп початкової підготовки, 

чемпіонат міста зі спортивної 

аеробіки, змагання з танцбвального 

спорту "Cristal Cup"

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)

118,50 72,3



2016-2020

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

164,0

2016р. - проведено змагання зі 

спецолімпіади, турнір з настільного 

тенісу, бочча, забезпечено участь в 3 

змаганнях; 2017р. - проведено 6 

міських та забезпечено участь в 4 

всеукраїнських змаганнях; 2018р. - 

проведено 10 міських та забезпечено 

участь в 3 всеукр. змаганнях; 2019р. - 

проведено 8 заходів, придбано 

спортивний інвентар для спортсменів 

з ураженням ОРА. Протягом 2020 

року проведено  міський турнір з 

волейболу, пам'яті ЗМС Ковальчук І. 

серед осіб з вадами слуху (84 

учасники), змагання з бочче та 

плавання. Придбано шаховий 

годинник для члена збірної міста 

Гонгальського Олександра.

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)

118,50 72,3



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 2016-2020

Управління 

міської ради: 

освіти, у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту спільно з 

навчальними 

закладами

0,0 0,0 0,0

2.7.Забезпечити  

проведення  міських 

спортивних ігор серед 

школярів та участь  

збірних команд міста в 

обласних та 

всеукраїнських іграх серед 

школярів

2016-2020

Управління 

міської ради: 

освіти, у справах 

сім’ї, молоді та 

спорту спільно з 

навчальними 

закладами

142,0 88,5 62,3

Щорічно, окрім 2020 року, 

проводяться міські та зональні 

змагання серед школярів з волейболу, 

легкої атлетики, настільного тенісу, 

баскетболу та пішохідного туризму. 

Забезпечено участь команд міста у 

обласній спартакіаді школярів з л/а та 

волейболу.

У період 2016-2020 років: 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 створені та 

успішно виступають в суперлізі та 

вищій лізі чемпіонату України жіноча 

волейбольна команда "Полісся"; на 

базі Поліського національного 

університету створена чоловіча 

волейбольна команда "Житичі-ПНУ" 

яка успішно виступає в суперлізі ЧУ з 

волейболу. На базі ПНУ створена 

команда з американського футболу 

"Житомирські бізони" 



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

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради

2718,2 2131,9 78,4

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

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради

3244,7 1602,2 49,4

З метою підготовки до змагань 

обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів забезпечено 

проведення: 2016р. - 60 навчально-

тренувальних зборів з олімпійських 

видів спорту (7200 людиноднів); 

2017р. - 69 (6941 людинодень); 2018р. 

- 49 (5194 людинодні); 2019р. - 60 

(5594 людинодні); 2020р. - 25 (2432 

людино-дні). 

З метою підготовки до змагань 

обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів забезпечено 

проведення: 2016р. - 55 навчально-

тренувальних зборів з неолімпійських 

видів спорту (7420 людиноднів); 

2017р. - 38 (4152 людинодні); 2018р. - 

38 (3579 людиноднів); 2019р. - 43 

(4730 людиноднів); 2020р. - 23 (2707 

людино-днів). 



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»

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

спільно з 

федераціями з 

видів спорту, 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування

154,0 71,9 46,7

13573,3 10406,9 76,7

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

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

спільно з 

ДЮСШ, 

федераціями з 

видів спорту, 

громадськими 

організа-ціями 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування

1560,0 1560,0 100,0

З метою підготовки до змагань 

обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів забезпечено 

проведення: 2016р. - 6 навчально-

тренувальних зборів з видів спорту 

серед осіб з інвалідністю (620 

людиноднів); 2017р. - 4 (100 

людиноднів); 2018р. - 2 (104 

людинодні); 2019р. - 9 (405 

людиноднів); 2020р. - 4 (270 

людиноднів). 

Щорічно у вересні здійснювалась 

виплата стипендій міського голови 

кращим спортсменам міста (110 

стипендій).



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

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

спільно з 

федераціями з 

видів спорту, 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування

498,0 299,5 60,1

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

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

спільно з 

федераціями з 

видів спорту, 

громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування

352,0 310,2 88,1

Щорічно під час проведення 

всеукраїнських змагань у м.Житомирі 

вручалась сувенірна продукція 

переможцям та призерам змагань 

понад 900 осіб (кружки з логотипом, 

значки, дипломи та подяки у 

фоторамках, тощо). Змагання з 

триатлону, дзюдо, самбо, баскетболу, 

велоспорту,  турнір з футболу пам'яті 

Д.Рудя, змагання з плавання на 

відкритій воді "Тетерів ОПЕН", 

змагання з веслування на човнах 

"Дракон", змагання з мотокросу.

Щорічно, окрім 2020 року проводився 

конкурс грантів міського голови для 

спортивних ГО для реалізації 

соціальних спортивних проєктів. У 

2016 р. грант здобули 9 ГО, 2017р. - 9 

ГО, 2018р. - 8 ГО, 2019р. - 11 ГО. 

3.4.Надання гранту 

Житомирської міської 

ради для кращих проектів, 

розроблених 

громадськими 

організаціями 

спортивного спрямування

2016-2020 770,8 68,51125,6

Щорічно надавалась премія міського 

голови кращим тренерам міста за 

підготовку переможців та призерів 

всеукраїнських та міжнародних 

змагань. 2016р. - 37 осіб; 2017р. - 40 

осіб; 2018р. - 42 особи; 2019р. - 52 

особи; 2020р. - 40 осіб.

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



3535,6 2940,5 83,2

4 Забезпечити 

галузь 

фізкультурно-

оздоровчими та 

спортивними 

спорудами

4.1.Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації, 

реконструкція, 

будівництво та 

капітальний ремонт 

спортивних майданчиків 2016-2020

Управління 

капітального 

будівництва 

міської ради

31104,6 14170,6 45,6

4.2.Підготовка та 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

і будівництво станції 

водних видів спорту

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту  

міської ради, 

управління 

капітального 

будівництва

4000,0 850,9 21,3

 4.3.Підготовка та 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

і будівництво парку 

екстремальних видів 

спорту 
2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту  

міської ради, 

управління 

капітального 

будівництва, 

управління 

архітектури

3000,0 0,0 0,0

2016 р - реконструйовано 2 

спортмайданч та виготовлено 9 ПКД 

на реконструкцію; 2017 р - 

реконструйовано 2 спортмайданч; 

2018р. реконструйовано 8 спортмайд 

та виготовлено 8 ПКД на 

реконструкцію. Фінансування усіх 

спортивних об'єктів внесено до 

міської цільової програми 

"Будівництво (реконструкція, 

капітальний ремонт) об'єктів 

комунальної власності м.Житомира 

на 2018-2020 роки"

2016р. - виготовлено ПКД та 

розпочато попередні роботи 

(підготовка території). 2017р. - 

здійснено коригування ПКД; Кошти в 

бюджеті на 2018-2020 рік не 

передбачені.

Щорічно, окрім 2020 року проводився 

конкурс грантів міського голови для 

спортивних ГО для реалізації 

соціальних спортивних проєктів. У 

2016 р. грант здобули 9 ГО, 2017р. - 9 

ГО, 2018р. - 8 ГО, 2019р. - 11 ГО. 

3.4.Надання гранту 

Житомирської міської 

ради для кращих проектів, 

розроблених 

громадськими 

організаціями 

спортивного спрямування

2016-2020 770,8 68,5

Кошти в бюджеті на 2016-2020 рік не 

передбачені

1125,6

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



4.4.Сприяти створенню 

мережі сучасних 

спортивних центрів та 

клубів, що надаватимуть 

фізкультурно-оздоровчі 

послуги за місцем 

проживання, навчання та у 

місцях масового 

відпочинку населення

2016-2020

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

2016-2020

Міський 

культурно-

спортивний 

центр 

Житомирської 

міської ради

520,0 406,0 78,0

4.6. Придбання та 

встановлення дитячих, 

спортивних майданчиків 

(або їх елементів) за 

місцем проживання 

населення

2016-2020

Управління у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту, 

управління 

житлового 

господарства

0,0 0,0 0,0

38624,6 15427,5 40,0

2017р взято додатково на баланс 3 

спортмайданчика, відремонтовано - 4; 

2018р. - відремонтовано 5 

майданчиків; 2019 рік - здійснено 

поточний ремон 5 майданчиків. У 

2020 році здійснено поточний ремонт 

6 спортмайданчиків 

Фахівцями управління надано 15 

консультації щодо реєстрації 

федерацій з видів спорту (воркаут, 

страйкбол, середньовічний бій, 

роликові ковзани, скандинавська 

ходьба, регбі, американський футбол, 

змішані єдиноборства, черлідинг, 

кікбоксинг ІСКО). 

У 2016-2020 році кошти у бюджеті не 

виділялись.



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

2016-2020

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 

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту

422,2 321,3 76,1

2016 - створено сайт космомарафону, 

здійснювалось висвітлення 

спортивних подій в ЗМІ, білбордах та 

сітілайтах; 2017 - організовано 

ведення прямих трансляцій основних 

спортивних заходів; 2018 - 

продовжено висвітлення заходів у 

ЗМІ, анонсування на білбордах та 

сітілайтах. Виготовлено ролик "Не 

зупиняйся". 2020р - 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 без бюджетних 

витрат.

На проведення міських фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів у 

2016-2020 роках залучено близько 

1783 тис.грн. позабюджетних коштів, 

з них переважна більшість на 

організацію та проведення 

"Космічного напівмарафону".



5.3.Забезпечувати 

інформаційно-

пропагандистську роботу 

по розвитку масового 

спорту шляхом 

розміщення соціальної 

реклами, виготовлення 

довідників, буклетів, 

брошур тощо
2016-2020

Управління 

міської ради: у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

по зв'язках з 

громадськістю

148,7 106,4 71,6

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

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

спільно з 

громадськими 

організаціями 24,0 4,0 16,7

594,9 431,7 72,6

2016р - виготовлено 2 соціальні 

відеоролики, постери для сітілайтів з 

кращими спортсменами міста. 2017 - 

виготовлено 3 соціальні відеоролики 

на спортивну тематику, постери для 

сітілайтів з анонсуванням основних 

заходів. 2018 - підготовлено цикл 

передач "Більше ніж спорт". 2019р - 

виготовлено силіконові браслети з 

назвами заходів. Виготовлено банери 

для проведення у м.Житомирі фіналу 

кубку України з волейболу серед 

чоловічих команд, інформаційні 

банери для анонсування змагань 

"Teteriv Open", турнір з футболу серед 

юнаків памяті Дмитра Рудя, 

фестивалю з веслування на човнах 

"Дракон".

2016 - проведено соц. опитування в 

ЗОШ міста. 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 та розробки нової 

галузевої програми на 2021-2024 

роки. 



6 Підтримка, 

популяризація та 

розвиток футболу  

у місті

6.1.Внесок до статутного 

капіталу комунального 

підприємства 

«Футбольний клуб 

«Полісся» Житомирської 

міської ради 

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради, КП 

«Футбольний 

клуб «Полісся» 

Житомирської 

міської ради

23608,5 20625,20 87,4

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

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради, КП 

«Футбольний 

клуб «Полісся» 

Житомирської 

міської ради

10582,8 8299,5 78,4

6.2.Реконструкція 

стадіону «Спартак» 

дитячо-юнацької 

спортивної школи з 

футболу «Полісся» в 

м.Житомирі 2016-2020

Управління 

капітального 

будівництва

34227,7 22869,0 66,8

6.3.Утримання 

спеціалізованої дитячо-

юнацької спортивної 

школи олімпійського 

резерву з футболу 

«Полісся» Житомирської 

міської ради

2016-2020

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 24129,746 22704,3 94,1

За кошти бюджету забезпечено 

утримання СДЮСШОР з футболу 

"Полісся" міської ради

2017р - виготовлено ПКД на 

реконструкцію стадіону; 2018-

розпочато реконструкцію об'єкту; 

2018-2020 роки фінансування 

реконструкції стадіону здійснювалось 

відповідно заходів міської цільової 

програми "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

м.Житомира на 2018-2020 роки"

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 та І ліги

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 та І ліги



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

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

2500,0 2054,4 82,2

95106,746 76552,4 80,5

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

Розгляд питання відкладено

У 2019 році виготовлено проєкт на 

реконструкцію комерційного вузла 

газу топкової, проте проплата була 

здійснена за позабюджетні кошти.

Автобус придбано у 2017 році, у 2017-

2020 забезпечувалась його 

експлуатація.



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

500,0 500,0 100,0

9 Фінансова 

підтримка 

направлена на 

розвиток ігрових 

видів спорту в 

м.Житомирі

9.1. Фінансова підтримка 

направлена на розвиток 

баскетболу в м.Житомирі
2016-2020

Управління у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту 

міської ради 990,0 800,0 80,8

9.2. Фінансова підтримка 

направлена на розвиток 

футзалу в м.Житомирі
2016-2020

Управління у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту 

міської ради

1000,0 800,0 80,0

1990,0 1600,0 80,4

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

159848,240 112483,510 70,40

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

Разом

У 20219 році в рамках бюджету участі 

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.

У 2019 році надана фінансова 

підтримка у вигляді субвенції для КЗ 

"Волейбольний клуб" 

У 2019-2020 роках надана фінансова 

підтримка з бюджету міської ОТГ на 

розвиток баскетболу у м.Житомирі

У 2019-2020 роках надана фінансова 

підтримка з бюджету міської ОТГ на 

розвиток футзалу у м.Житомирі



Оцінка ефективності виконання Цільової  програми розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки 

 

№ 

з/п 

Найменування показника Одиниця 

виміру 

Планове 

значення 

показника 

Фактичне 

значення 

показника 

Причини невиконання Що зроблено для 

виправлення ситуації 

Показники продукту 
1. Кількість навчально-тренувальних 

зборів з підготовки до змагань 
Од. 105 

2019р. – 112 

2020р. – 52 

Виконано 

Заборона на проведення 

тренувального процесу під 

час пандемії 

 

- 

2. Кількість спортсменів збірних 

команд міста, які беруть участь у 

змаганнях з видів спорту 

Од. 177 

 

185 

 

 

 

3. Кількість стипендіатів  Од. 115 110   

4. Кількість регіональних змагань 

Од. 155 

2019р. – 172  

2020р. – 60 

Виконано 

Обмежена кількість заходів 

під час пандемії 

 

6. Кількість  спортивно-масових та 

фізкультурно-оздоровчих заходів Од. 16 

2019р. – 18  

2020р. – 11  

Виконано 

Обмежена кількість заходів 

під час пандемії 

- 

7. Кількість учасників масових 

фізкультурно-оздоровчих заходів, що 

організовані та проведені у місті 

безпосередньо управлінням у справах 

сім’ї, молоді та спорту міської ради 

Осіб 6500 

2019р. – 7200 

2020р. - 5100 

Виконано 

Обмежена кількість заходів 

та учасників під час 

пандемії 

 

 

 

- 

8. Кількість  призерів всеукраїнських та 

міжнародних змагань 

Всього 

осіб 

222 2019р. – 226 

2020р. – 145  

Виконано 

З причини не проведення 

змагань 

- 

9. Кількість спортсменів штатних 

збірних команд України 

Всього 

осіб 

95 94  - 

 



Показники якості 

1 Рівень охоплення населення 

фізкультурно-оздоровчою та 

спортивною роботою 

З них: жінок 

               чоловіків 

Всього % 

 

 

 

 

29,2% 

 

35% 

65% 

 

 

2019р. – 29,3% 

2020р. – 22,4% 

32% 

68% 

  

2 Кількість дітей, що відвідують 

ДЮСШ, спортивні гуртки, клуби, 

секції по відношенню до загальної 

кількості дітей міста 

Всього % 15,7% 

 

15,6% 
  

 

 


