
 

Звіт  
про роботу управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту міської ради  
за 2019 рік 

 

Молодіжна, сімейна та ґендерна 

політика політика, оздоровлення 

дітей пільгових категорій 

   

Заходи у сфері молодіжної політики у 2019 році були спрямовані на 

підвищення громадської активності молоді, національно-патріотичної 

свідомості,  розвитку  творчого потенціалу молоді шляхом  залучення до 

реалізації молодіжних проєктів, утвердження здорового способу життя 

шляхом проведення інформаційних кампаній та профілактичних заходів та 

інших.  

Продовжено співпрацю з 60 молодіжними та дитячими, а також 

благодійними громадськими організаціями, зокрема ЖОМГО «Паритет», 

«Обласна молодіжна творча спілка художників та мистецтвознавців», 

ГО «Авенір», ЖОГОЛІ «Молодь. Жінка. Сім'я»,   БФ «Надія є», ВПМО 

«Пласт», ГО «Житомирська асоціація науковців та бізнес-консультантів», 

ВБО «АСЕТ», ГО «Я-мама»,  МГО естрадних діячів «Арт-форум»,   

ГО «Молодіжний інтеграційний центр», БМФ «Арт-терапія», ГО «Атошник», 

ГО «Асоціація музеїв космонавтики України»,  ГО «Студентський клуб», 

ГО «Пісенний Спас», ГО «Молодіжна фундація європейських ініціатив», 

ГО «Нова сила», ГО «Центр розвитку громади та суспільної комунікації», 

ГО «Інтелектуальний клуб Sabios», ГО «Творча студія Дрім Степ», 

ГО «Фундація регіональних ініціатив», ГОЖОО «Воскресіння»,  

За означений період спільно з громадськими організаціями реалізовано 

87 проєктів щодо молодіжної та іншої тематики. Найбільш яскравими були 

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

«Всеукраїнський 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 

– 2019»,   «Студентська ліра»,   «Слід», «Крок до мрії», «Збережемо енергію – 

збережемо планету»   та інші. 

У 2019 році за проектом «Муніципальна школа місцевого 

самоврядування» пройшли навчання та отримали сертифікати 246  осіб. 

Кращим студентам вищих навчальних закладів міста вручено 18 

стипендій міського голови на загальну суму 36 000 грн., підтримано десять 

грантів міського голови для обдарованої молоді з реалізації проєктів на 

загальну суму 165 000 грн., зокрема  «Друзі навколо»,   «Літня школа для 

інтелектуально-обдарованої молоді «Sabios»,   «Історична ігротека «МІЦЬ»   

«Тренінги з основ тележурналістики «Повір у себе»,   «Що робити з 

гендерними стереотипами або що буде, якщо з ними нічого не робити?», 

«Клуб «Супермама» для всіх», «Конференція Європейського молодіжного 

парламенту «Інновації в демократії: виклики та можливості», «Школа 

щасливого батьківства».   

У напрямі національно-патріотичного виховання  працює Пластовий 

молодіжний центр Житомирської міської ради. У 2019 році центром 

проведено значну роботу: організовано 42 заходи, у яких взяло участь 3303 

учасника. Серед них – «Пам’ятай про Крути» (акція спомину Героїв 

національно-визвольних змагань), День Пластуна, Дні Кобзаря (флешмоб 

вірші і живопис), День Першої пластової присяги (Пластовий всеукраїнський 

захід), Свято Весни (табір на честь опікуна Пласту Св. Юрія), День Матерів 

(свято добрих вчинків), Всеукраїнська військово-патріотична гра «Джура-

Десантник», Челендж до Дня української писемності та мови, Акція «Базар 

21го», Передача Віфлеємського вогню миру Житомирській міській ОТГ, 

храми, установи. тощо 

Заходи з реалізації сімейної політики у м. Житомирі передбачали 

популяризацію сімейних цінностей, відповідального батьківства, роботу з 

підтримки багатодітних сімей, яких у м. Житомирі станом на 01.01.2020 року 

нараховується 1933 (в них виховується 6037 дітей), діяльність щодо 

запобігання домашньому насильству, протидію торгівлі людьми та  

реалізацію гендерної політики. 

Проведено 48 заходів щодо підтримки сім’ї, протидії домашньому 

насильству та торгівлі людьми, утвердження гендерної рівності, зокрема «ІІІ 

Жіночий форум», «Ґендерна майстерня для посадових осіб місцевого 

самоврядування»,   «Дитинство – час мріяти»,  «Дитяче бажання»,  заходи до 

Дня сім'ї,   «ЗА і ПРОТИ: як Захистити себе і Протистояти домашньому 

насильству», «16 днів проти насильства у м. Житомирі», « Житомир – місто 



рівних можливостей», «Гендерна рівність – цінність для громади», «Гендерні 

маршрути Житомира», «Дорожня карта для потерпілих від домашнього 

насильства» та інші. тощо. Окрім того, проведено заходи, спрямовані на 

залучення соціально незахищених категорій сімей, а саме: свято 

«Першовересень», новорічні вистави, які відвідало 955 дітей пільгових 

категорій (усіх дітей забезпечено новорічними подарунками). 

   Системна робота з упровадження ґендерної політики у діяльність 

Житомирської міської ради здійснюється з урахуванням комплексного 

підходу за наступними основними напрямами: 

- представництво на різних рівнях; 

- удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; 

- підвищення компетентності посадових осіб органу ОМС; 

- практична діяльність (міські програми розвитку, гендерні бюджетні 

ініціативи тощо); 

- інформаційно-просвітницька робота з громадою міста. 

Ґендерну складову включено до Статуту Житомирської міської ОТГ; 

Концепції стратегічного розвитку міста - 2030, гендерна складова в стратегії 

відобразилася на різних рівнях: від візії до операційних цілей та конкретних 

проектів; чотири міських програми розвитку містять гендерний компонент: 

міська програма утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем 

проживання, міська програма оздоровлення дітей, програма розвитку 

фізичної культури та спорту, а також програма підтримки сім’ї, дітей та 

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

того, програма соціально-економічного розвитку міста на  2019 рік містила 

окремий розділ щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків. 

За останні роки значно пожвавилася інформаційно-просвітницька 

робота із громадськими організаціями у сфері забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків, протидії домашньому насильству та торгівлі 

людьми. Простежується позитивна динаміка щодо кількості реалізованих 

проєктів громадськими організаціями з означеної тематики, підтриманих 

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

Упродовж 2019 року управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту 

Житомирської міської ради проведено значну кількість заходів з реалізації 

гендерної політики, зокрема: 

- проведено ІІІ Жіночий Форум (спільно з ГО «Я – мама»); 

- підготовлено та поширено пам'ятку для посадових осіб та депутатів 

стосовно привітань до дня 8 Березня – Міжнародного дня захисту прав жінок; 

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


- реалізовано проєкт «Гендерна майстерня для посадових осіб місцевого 

самоврядування». Проводилося системне навчання посадових осіб ЖМР, 

призначених відповідальними за питання забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків;    

- проведено серію квестів для дітей та молоді, яка відпочивала у ПЗОВ 

«Супутник», «Життя без насильства - кольорове»; 

- реалізовано проєкт «Гендерні маршрути Житомира» (спільно з 

ЖОМГО «Паритет»); 

- проведено інформаційну кампанію «Європейська Хартія рівності»; 

- реалізовано три проєкти щодо запобігання та протидії торгівлі людьми 

спільно з ГО «Авенір»; 

- підготовлено  «дорожню карту» для потерпілих від домашнього 

насильства;  

- забезпечено міський етап Всеукраїнської акції «16 днів проти 

гендерного насильства»; 

- підготовлено  видання  статистичних даних, розділених за статтю, 

«Гендерний профіль Житомира»; 

- розроблено та поширено публікацію «Кроки з гендерної інтеграції на 

місцевому рівні»;   

- реалізовано проєкт «ЗА і ПРОТИ: як Захистити себе і Протистояти 

домашньому насильству» (спільно з ГО «Фо-Лайф»); 

- проведено інформаційну кампанію «Гендерна рівність – цінність для 

громади». 

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, Києві та інших заходах. 

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

проєкт міської цільової соціальної програми «Житомирська містка ОТГ – 

територія рівних можливостей на 2020-2025 роки», яку затвердженно 

рішенням міської ради 18.12.2019 року. 

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

реалізації гендерної політики тісно співпрацює з Центром ґендерної освіти 

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

громадянського суспільства. 

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 2019 року. 

Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради у 2019 році 

направлено на оздоровлення: 

 - за кошти державного бюджету: 

до український дитячий центр  «Молода гвардія» - 84 дитини; 

до міжнародний дитячий центр «Артек» - 78 дітей; 

- за кошти обласного бюджету управлінням у справах сім'ї, молоді та 

спорту міської ради оздоровлено 251 дитину, а саме: 

в дитячому оздоровчому закладі «Лісова казка»  Баранівського  району 

– 83 дитини; 

в дитячому оздоровчому закладі «Дзвіночок» с. Дениші 

Житомирського району – 160 дітей; 

в таборі «Орлятко» –  8 дітей. 

- за кошти місцевого бюджету управлінням направлено на 

оздоровлення  у ПЗОВ «Супутник» 250 дітей, 28 дітей у інших таборах (5 

дітей у дитячому оздоровчому закладі «Дзвіночок» с. Дениші 

Житомирського району та 23 дитини в таборі «Орлятко»). Загалом у ПЗОВ 

«Супутник» за кошти місцевого бюджету у 2019 році відпочило 934 дитини. 

У 2019 році підготовлено та направлено для подальшого розгляду 

документи щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 3 мешканкам 

м. Житомира.  

Упродовж 2019 року видано нових 330 посвідчень батьків багатодітних 

сімей (що на 52 більше, ніж у минулому році) та 1175 посвідчень дітей з 

багатодітних родин (що на 274 більше, ніж у 2018 році). 

Працівниками відділу у справах сім'ї та молоді управління 

систематично здійснюється прийом громадян. Так, упродовж 2019 року було 

прийнято  3350 громадян з різних питань у ЦНАПі та близько 2000 

безпосередньо в управлінні.  

Загалом, управління у 2019 році обслуговувало 5 загальноміських 

цільових соціальних програм. 

 

 

 

 

 

 

 



Стан та розвиток  фізичної 

культури та спорту за основними 

напрямами діяльності 

1.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 - 2020 роки, затверджена рішенням Житомирської 

міської ради від 28.12.2015 № 31 зі змінами та доповненнями та з 

включенням гендерного компоненту.  

Поряд з тим у 2019 році прийнято ряд рішень сесій та виконавчого 

комітету Житомирської міської ради спрямованих на розвиток фізичної 

культури та спорту у місті, зокрема: 

Рішення сесії 

- Про внесення змін до статутного капіталу комунального підприємства 

ФК «Полісся» та затвердження його в новій редакції від 07.02.2019 

№1333; 

- Про внесення змін та доповнень до цільової програми розвитку галузі 

фізичної культури і спорту Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016-2020 роки від: 07.02.2019 №1351; 

23.04.2019 №1390; 20.06.2019 №1475; 17.09.2019 №1555; 18.12.2019 

№1690; 

- Про звернення депутатів Житомирської міської ради до Житомирської 

обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради від 

18.12.2019 № 1679. 

 

Рішення виконкому: 

- Про проведення в м. Житомирі спортивно – благодійної акції «Біжу за 

життя» від 20.03.2019 № 236; 

- Про проведення в м. Житомир спортивного заходу «Велодень-2019» 

від 22.05.2019 № 491; 

- Про забезпечення організації проведення IV-го турніру «TETERIV 

OPEN» з плавання на відкритій воді від 03.07.2019 № 637; 

- Про забезпечення організації проведення турніру з футболу серед 

юнаків U-12 «FENIKS ZHYTOMYR CUP – 2019» від 12.08.2019 № 850; 

- Про проведення в м. Житомирі забігу «Шаную воїнів. Біжу за Героїв 

України» від 21.08.2019 № 858; 

- Про проведення в м. Житомирі  IV «Нова Почта – Космічний 

напівмарафон» для дитячих легкоатлетичних забігів від 21.08.2019         

№ 859; 



- Про внесення змін до складу міської координаційної ради з питань 

фізичної культури і спорту від 21.08.2019 № 860; 

- Про надання дозволу комунальному підприємству «Футбольний клуб 

«Полісся» Житомирської міської ради на проведення матчу на стадіоні 

«Спартак Арена» від 04.09.2019 № 941; 

- Про списання основних засобів спеціалізованої дитячо-юнацької 

спортивної школи олімпійського резерву з футболу «Полісся» 

Житомирської міської ради від 04.09.2019 №942; 

- «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

01.03.2016 №140» від 04.09.2019 №943; 

- Про передачу на баланс виконаних робіт з реконструкції об’єкта від 

04.09.2019 №950; 

- Про надання дозволу комунальному підприємству «Футбольний клуб 

«Полісся» Житомирської міської ради на проведення домашніх матчів 

ФК «Полісся» на стадіоні «Спартак Арена» від 11.09.2019 №1001; 

- Про визначення громадських організацій одержувачами бюджетних 

коштів від 01.10.2019 №1080; 

- Про забезпечення організації проведення товариського матчу з футболу 

у підтримку українських воїнів від 20.11.2019 №1267; 

- Про затвердження Порядку отримання, розподілу та використання 

коштів «Платежу солідарності» УЄФА від 17.12.2019 №1373. 

А також розпоряджень міського голови: 

- Про призначення та виплату стипендій Житомирського міського 

голови обдарованим та перспективним спортсменам міста Житомира у 

2019 році від 05.09.2019 №882; 

- Про призначення грантів Житомирського міського голови для кращих 

проєктів (заходів), розроблених громадськими організаціями 

фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами на 2019 

рік від 23.07.2019 №745; 

- Про організацію підготовки до відкриття реконсруйованого стадіону 

СДЮСШОР з футболу "Полісся" за адресою вул. Князів Острозьких, 

79-а від 10.05.2019 №467. 

 

          У місті створена та діє міська координаційна рада з питань фізичної 

культури і спорту, у 2019 році відбулось 2 засідання ради. 

У розвитку фізичної культури та спорту у м.Житомирі у 2016-2019 

роках відбулись позитивні зрушення, зокрема в частині проведення масових 

спортивних заходів, збільшилась кількість проведених міських та відкритих 

міських змагань - 169, (у 2018 - 146, у 2017 році  - 144 заходів). Серед заходів 

можна виділити загальноміські масові: 4-й Нова пошта - космічний 

напівмарафон та дитячі забіги (вересень, близько 4000 осіб), «Спортивне 

містечко» в рамках відзначення Дня міста (вересень, 600 учасників, 4000 

глядачів), ІV турнір з плавання на відкритій воді «Тетерів open» (липень, 350 

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). Заходи направлені на розвиток 

велоруху: велодень (травень, близько 2500 учасників), конкурси з велоїзди 

серед дітей «Дивогонка» (червень, 250 дітей). 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»,  

змагання з велоспорт-шосе.  

У 2019 році управлінням спільно з громадськими організаціями 

проведено заходи в підтримку воїнів АТО/ООС, зокрема турнір з пейнтболу 

(квітень, 80 осіб), легкоатлетичний забіг «Біжу за Героїв АТО» (серпень, 350 

учасників у т.ч. члени родин загиблих). 

        Проведено благодійну акцію «Біжу за життя».  У благодійному забігу 

брало участь понад 400 учасників, з них близько 100 дітей.  Учасники забігу 

мали змогу залишити благодійний внесок, який організатори заходу 

перерахували на відділення онкогематології обласної дитячої лікарні. Всього 

під час проведення заходу було зібрано 77 тисяч гривень. 

Також міська рада була співорганізатором чемпіонатів України з шахів, 

карате, футзалу серед юнаків, волейболу (дитяча ліга), баскетболу (вища 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 43 НТЗ (4690 людиноднів). (у 2018 році цей показник становив – 

38 НТЗ (4152 людинодні).   

         У 2019 р. проведено та забезпечено участь у 86 спортивно-масових 

заходів з неолімпійських видів спорту (у т.ч. участь у 33 обласних та 

Всеукраїнських змаганнях).  

         На проведення вищевказаних заходів з неолімпійських видів спорту з 

міського бюджету виділено 1884,0 тис.грн. (у 2018р. – 1419,9 тис.грн., у 

2017р. – 1183,5 тис.грн.). З них 740,4 тис.грн. – придбання інвентарю, 

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

гранти), 803,9 тис.грн. – послуги з оренди приміщень, автоперевезення, 

харчування суддів спортивних змагань, спортсменів під час відряджень, 

161,8 тис.грн. – відрядження, 170,5 тис.грн. – стипендії та премії 

спортсменам та тренерам міста. Додатково на розвиток футзалу у бюджеті 

міської ОТГ було виділено 500,0 тис.грн. 

         Наймасовішими заходами у 2019 році з неолімпійських видів спорту 

були: «Велодень – 2019» (3,5 тис. чол.), чемпіонат міста з футзалу – 52 

команди (780 чол.), міський турнір з веслування на човнах "Дракон" (350 

чол).   



        Значна увага приділялась популяризації фізичної культури та спорту 

через ЗМІ. Зокрема міські спортивні змагання постійно анонсуються та 

висвітлюються в соцмережах (сторінка управління у фейсбук, сайт міської 

ради та "Спортивний Житомир"), здійснюється організація прямих 

трансляцій найбільш вагомих заходів на місцевому телебаченні. За кошти 

управління виготовлено та здійснено трансляцію роликів з популяризації 

спорту та здорового способу життя. З метою підготовки до проведення IV 

Житомирського напівмарафону створено та підтримується відповідний сайт. 

 

Найвищими досягненнями спортсменів м.Житомира (неолімпійські 

види спорту) у 2019 році є: 

1. Светківська Анастасія – чемпіонка світу та Європи зі змішаних 

єдиноборств ММА серед жінок; 

2. Демчук Володимир  – переможець Кубку світу з кікбоксингу; 

3. Кратюк Вероніка – переможниця кубку світу з кунгфу (саньда); 

4. Фролов Єгор – переможець Кубку Європи з кікбоксингу; 

5. Мельник Артем – срібний призер Кубку світу з кікбоксингу; 

6. Волковський Максим – чемпіон світу з традиційного карате серед дітей; 

7. Кузьменко Анатолій – срібний призер чемпіонату світу з традиційного 

карате; 

8. Петренко Марина – чемпіонка України з шахів серед дівчат до 10 років; 

9. Журавська Вікторія, Шелест Ілона, Словінська Анастасія, Герговська 

Дар’я, Долгіх Анастасія – чемпіонки України зі спортивної аеробіки; 

10.  Кумечко Віолетта - чемпіонка України з боротьби самбо серед дівчат. 

 

        Вихованці спортивного клубу «Боєць» та школи юного десантника стали 

чемпіонами та призерами світу та Європи з військово-спортивного 

багатоборства та козацького двобою серед юнаків і дівчат. 

        5 спортсменок міста у складі збірної команди України стали срібними та 

бронзовими призерами на чемпіонату Європи з веслування на човнах 

«Дракон».   

         Команда з футзалу «ІнБев» успішно виступає в екстралізі чемпіонату 

України. 

 

      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. 

      У місті у 2019 році створено та діє спортивний клуб з американського 

футболу «Житомирські бізони». Також вперше спортсменки міста брали 

участь у всеукраїнських змаганнях з роликового спорту. 

 

2. 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 1538,7 тис. грн., з них 377,2 тис. грн. на 

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

766,6 тис. грн. на послуги з харчування суддів та учасників НТЗ, послуги з 

оренди споруд, автотранспорту тощо, 197,6 тис. грн. на відрядження; 189, 3 

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

тренерам. (у 2018р. на розвиток олімпійських видів спорту було використано 

1375,7 тис.грн. 

       Додатково на розвиток ігрових видів спорту (баскетбол, волейбол) з 

бюджету міської ОТГ виділено 1 млн. грн. На утримання футбольного клубу 

«Полісся» у 2019 році з бюджету міської ОТГ використано 4,3 млн.грн. 

       У місті створені команди з ігрових видів спорту, які представляють 

Житомир у чемпіонатах України :  

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

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

- БК «Каліпсо» (ЧУ з баскетболу серед жіночих команд сезону 

2018/2019, вища ліга); 

- Чоловіча та жіноча волейбольні команди (ЧУ з волейболу суперліга); 

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

 

       Найвищі досягнення Житомирських спортсменів з олімпійських видів 

спорту у 2019 році: 

1. Сікан Данило – чемпіон світу з футболу (U-20) ; 

2. Єлістратова Юлія – чемпіонка Європи з триатлону; 

3. Валєєв Тимур - переможець Кубку Європи з дзюдо серед кадетів до 18 

років; 

4. Яненко Олександр – бронзовий призер чемпіонату світу з триатлону 

(командний залік); 

5. Лісовець Володимир – чемпіон України з плавання серед юнаків та 

молоді; 

6. Теленков Максим - чемпіон України з веслування на байдарках і каное 

серед юніорів; 

7. Волейбольні команди «Полісся-ЖДУ» (жінки) та «Житичі» (чоловіки) 

вибороли право виступати у сезоні 2019-2020 у супер-лігах чемпіонатів 

України; 

8. Баскетбольний клуб «БК «Житомир» виборов право виступати у вищій 

лізі чемпіонату України у сезоні 2019/2020. 

          

      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». 

          

      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» (400 чол.), відкритий міський турнір з 

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

учасників). У 2019 році в м.Житомирі вперше проведено всеукраїнські 

змагання зі стрільби з лука «Артеміда Житомира». 

       У 2019 році проведено 60 навчально-тренувальних зборів з олімпійських 

видів спорту (6360 людинодні). У 2018 році проведено 49 НТЗ (5194 

людинодні), у 2016 році – 60 НТЗ. 

       Протягом 2019 року проведено 102 міські заходи з олімпійських видів 

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

 

16 спортсменам м.Житомира у 2019 році присвоєно звання «Майстер спорту 

України» а саме:   

  1. Бондарчук Анастасія Олександрівна  – традиційне карате; 

  2. Булавін Андрій Михайлович – військово-спортивні багатоборства; 

  3. Булах Володимир Леонідович – гирьовий спорт; 

  4. Валєєв Тимур Віталійович – дзюдо; 

  5. Тенениця Владислав Олександрович – рукопашний бій; 

  6. Гаврилюк Олексій Сергійович – комбат самозахист ІСО; 

  7. Голяченко Іван Олександрович - рукопашний бій; 

  8. Горбатюк Тарас Сергійович – пожежно-прикладний спорт; 

  9. Горовий Олексій Олександрович – гирьовий спорт; 

10. Грищенко Олександр Олександрович – військово-спортивні 

багатоборства; 

11. Китиця Олена Валеріївна – легка атлетика; 

12. Макарчук Марія Петрівна – гирьовий спорт; 

13. Маркарян Роман Зурабович – бокс; 

14. Мосійчук Микола Васильович – гирьовий спорт; 

15. Ратошнюк Віктор Вікторович – військово-спортивні багатоборства; 

16. Семенченко Дмитро Володимирович – боротьба самбо.  

     1 спортсмену м.Житомира у 2019 році присвоєно звання «Майстер спорту 

України міжнародного класу» а саме:   

       1. Мороз Дмитро Михайлович – веслування на човнах «Дракон».      

     1 спортсмену м.Житомира у 2019 році присвоєно звання «Заслужений 

майстер спорту України» а саме:  

      1. Недоля Володимир Володимирович – гирьовий спорт. 

      У 2019 році присвоєно звання «Заслужений тренер України»  

Романову Юрію Володимировичу (вихованець - Данило Сікан – чемпіон 

світу з футболу U-2019).  

  

Також, у 2019 році 360 спортсменів виконали норматив І спортивного 

розряду та 284 спортсмени – норматив кандидата у майстри спорту. 

 

 

 



3. Спортивна інфраструктура 

            У 2019 році значна увага приділялась зміцненню матеріальної бази 

галузі. Завершилася реконструкція стадіону «Спартак» (перейменовано у 

стадіон «Спартак Арена»). На реконструкцію стадіону було виділено у 2019 

році з місцевого бюджету 12,6 млн. грн., а з державного 20,15 млн. грн.       

          У 2019 році збудовано чотири спортивні майданчики за адресами: вул. 

Отаманів Соколовських, 7;  вул. Б.Тена, 100-102;  Київське шосе, 37 (бюджет 

участі);  вул.Тараса Бульби-Боровця, 15 (бюджет участі); з них два з 

синтетичним покриттям. Також за рахунок співфінансування з місцевого та 

державного бюджетів реконструйовано три майданчики за адресами: вул. 

І.Мазепи,18; вул. Вітрука, 31; вул. Київська, 13, з них два з синтетичним 

покриттям.  

        Один майданчик у Житомирському агротехнічному коледжі з 

синтетичним покриттям переведено у розряд «без синтетичного покриття», 

оскільки покриття за 15 років експлуатації було зношене.   

            Завершено будівництво спортивного залу у загальноосвітній школі № 

10 (Київське шосе, 37). 

 

        За кошти міського бюджету придбано спортивну форму для збірних 

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

футболу "Полісся"), футзалу, волейболу (м'ячі), кунгфу (екіпірування), 

шапочки для плавання, буї для плавання і триатлону, туристичне 

спорядження для розвитку спортивного туризму, килим для проведення 

ранкових зарядок, футболки для учасників космічного напівмарафону. 

Придбано інвентар для розвитку спорту серед осіб з інвалідністю (м’яч, 

волейбольний, наколінники, набір для тренувань з армспорту). 

 

       У рамках реалізації програми «Бюджет участі» у 2019 році придбано 

спортивний інвентар для розвитку веслування на човнах «Дракон» на 

загальну суму 940,0 тис.грн., а саме: 2 човни, 2 аутрігери, 1 тренажер, 

понтонну систему, 60 весел, 50 рятувальних жилетів. 

 

Також надано гранти Житомирського міського голови для кращих 

проектів, розроблених ГО спортивного спрямування. У 2019 році зазначені 

гранти отримали 11 громадських організацій на суму 254,7 тис. грн., зокрема: 

- Громадська організація «Житомирська федерація волейболу» на 

придбання форми в розмірі 14,3 тис. грн; 

- громадській організації «Спортивний клуб «Ринг» для участі у 

всеукраїнських турнірах з боксу, в розмірі 19,0 тис. грн; 

- громадській організації «Федерація стрільби з лука Житомирської 

області» на придбання стрілоуловлювачів, в розмірі 30,0 тис. грн; 

- громадській організації «Житомирська міська федерація баскетболу» 

на розробку сайту з баскетболу, в розмірі 15,0 тис. грн; 

- громадській організації «Спортивний клуб «Каліпсо» на придбання 

баскетбольних кросівок для команди дівчат, в розмірі 25,0 тис. грн; 



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

Житомирської області» на придбання збірно-розбірних трибун, в 

розмірі 32,0 тис. грн; 

- громадській організації  «Футзальний клуб «ІнБев Житомир» на 

придбання спортивних костюмів, в розмірі 17,5 тис. грн; 

- туристичному клубу «Фортекс» підліткового клубу «Фортуна» 

міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради на 

придбання туристичного спордження, в розмірі 60,0 тис. грн; 

- житомирському обласному дитячому громадському об’єднанню 

«Спортивний центр «Додзе»  на придбання спордження для карате, в 

розмірі 18,0 тис. грн; 

- громадській організації «Берегиня Полісся» на реалізацію проєкту 

щодо популяризації здорового способу життя серед мешканців міста в 

розмірі 9,65 тис. грн; 

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

реалізацію проєкту щодо популяризації здорового способу життя серед 

мешканців міста в розмірі 14,25 тис. грн. 

 

 

 

Начальник управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

Житомирської міської ради                                                              І.А.Ковальчук 

 

 


