
1 

 

Звіт про роботу  

управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту міської ради за 2021 рік 

 

Молодіжна, сімейна та гендерна політика, 

оздоровлення дітей пільгових категорій 

   

Заходи у сфері молодіжної політики у 2021 році  реалізовувалися 

відповідно до таких пріоритетних напрямів: 

- підвищення громадянської активності молоді, розвиток  творчого 

потенціалу молоді шляхом залучення до реалізації молодіжних 

проєктів,  

- утвердження здорового способу життя шляхом проведення 

інформаційних кампаній та профілактичних заходів,  

- розвиток інтелектуального потенціалу молодих людей,  

- формування національно-патріотичної свідомості  молоді.  

Продовжено співпрацю попередніх років з молодіжними, дитячими, а 

також благодійними громадськими організаціями, зокрема ГО «Житомирська 

Асоціація науковців та бізнес-консультантів», ГО «Авенір», ЖОГОЛІ 

«Молодь. Жінка. Сім'я», ЖОМГО «Паритет», БФ «Надія є», ВПМО «Пласт», 

«Обласна молодіжна творча спілка художників та мистецтвознавців»,  ВБО 

«АСЕТ», ГО «Я-мама», ГО «ЛЕЦ ДУ ІТ ЮКРЕЙН», ГО «Світова молодіжна 

спільнота ГО «Житомирський обласний центр молодіжних ініціатив»,  ГО 

«Молодіжна фундація європейських ініціатив», ГО «Інтелектуальний клуб 

Sabios», ГОЖОО «Воскресіння», ЛМО «Шодуарівська альтанка», ММГО 

«Християнська спілка молоді «ІМКА» та іншими. 

У 2021 році спільно з громадськими організаціями реалізовано 55  

інформаційно-просвітницьких та інших проєктів щодо молодіжної   

тематики. Найбільш яскравими були наступні: фестиваль колядок і щедрівок 

«Янголи віншують», Муніципальна освітня програма для молоді «Школа 
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місцевого самоврядування», конкурс відеороликів «Житомире! Я люблю 

тебе!», «Школа соціального підприємництва», освітній курс «Бізнес-

планування для молоді», «Школа фінансової грамотності», Акція  «Базар 

21го», Молодіжний Кубок Житомира з гри «ЩО? Де? Коли?», конкурс 

тематичних дитячих малюнків, поетичних та прозових творів «Збережемо 

енергію – збережемо планету!», акція «Попередь ВІЛ – обери життя», акція 

«Вифлеємський вогонь миру», проєкт «Рух для дівчат #без фільтрів», захід 

«За рівні можливості без обмежень», гра-квест «Повстанський рейд», квест 

«Портал в Житомир», акція «Всесвітній день прибирання», проєкт 

«Трикутник – Літній Рейд», Літературний фестиваль «Шодуарівська 

альтанка», Літня школа для інтелектуально-обдарованої молоді «Sabios», 

фестиваль «Молодь – надія держави», проєкт «Житомир молодіжний», «Рух 

– це здоров’я», пісенний проєкт «Пісня мого міста», просвітницький проєкт 

«Безпека в цифровому світі», культурно-просвітницький проєкт «Живий 

мандруючий музей», присвячений 150-річчю від Дня народження Лесі 

Українки, мульти-фестиваль «Пікнік на День молоді», проєкт «Інклюзивний 

клуб для молоді з інвалідністю», Відкритий міський фестиваль-конкурсу 

хореографічних колективів «Мистецькі ворота - 2021», Соціальна майстерня 

«Скринька можливостей», фестиваль «Я люблю Україну свою», фотоконкурс 

до Міжнародного Дня студента «StuDays» та інші.   

 

Проведено зустрічі зі студентськими активами та ОСС щодо питань 

молодіжної політики та участі у громадських проєктах. Частина проєктів 

реалізована у онлайн форматі у зв’язку з карантинними обмеженнями. У 2021 

році за проєктом «Муніципальна освітня програма для молоді «Школа 

місцевого самоврядування» пройшли навчання та отримали сертифікати 127 

осіб.  

Загалом в рамках проєктів залучено до участі понад 30 тисяч учасників 

та учасниць-мешканців Житомирської МТГ.  

Кращим студентам вищих навчальних закладів міста вручено 16 

стипендій міського голови на загальну суму 48 000 грн., підтримано 9 грантів   

для обдарованої молоді з реалізації проєктів на загальну суму 190 000 грн., 

зокрема  Культурно-пізнавальна акція «Фестиваль ВЕЖ»,  «Дитячий простір 

для дітей військовослужбовців запасу, ветеранів війни, членів їх сімей та членів 
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загиблих учасників бойових дій», навчальна програма «Будь відповідальним – 

стерилізуй домашнього улюбленця», відео-уроки «#Житомир_Надихає»  

Інтерактивно-спортивна гра-квест «Портал в Житомир»,   Свято  «День Героїв 

України», Курси по вивченню жестової мови «Мова для всіх», «Мілітарний 

атлас Житомира» та Навчальна програма для школярів «Soft skills в ХХІ».   

У напрямі реалізації молодіжної політики та національно-

патріотичного виховання працює Пластовий молодіжний центр 

Житомирської міської ради. У 2021 році центром проведено значну роботу: 

організовано 26 заходів (з них on-line – 6). Кількість учасників та учасниць – 

12 768 (з них бл. 9000 – глядачі виставки «Не зрадили своїх присяг»). 

Волонтери та вихованці Центру взяли участь у 9 громадських 

загальноміських заходах.  Працівники та волонтери Центру провели 816 

годин занять з дітьми та молоддю. Кількість вихованців Центру, які 

займаються на постійній основі – 150 осіб. 

Управління здійснює координацію діяльності підліткових клубів 

міського культурно-спортивного центру, де  займається 1887 вихованців.  

 

Заходи з реалізації сімейної політики у м. Житомирі передбачали 

популяризацію відповідального батьківства, роботу з підтримки багатодітних 

сімей, яких у м. Житомирі станом на 01.01.2022 року нараховується 2099 (в 

них виховується 6896 дітей), діяльність щодо запобігання домашньому 

насильству, протидію торгівлі людьми та  реалізацію гендерної політики. 

Проведено 25 заходів щодо підтримки сім’ї, протидії домашньому 

насильству та торгівлі людьми, утвердження гендерної рівності, зокрема  

«Світло спілкування», «Ні торгівлі людьми», «День сім’ї», «День матері», 

«Зоряний тато», «Дитяче бажання», «Клуб багатодітних матерів», 

«Гендерний профіль Житомира», «Гендерна майстерня для посадових осіб 

місцевого самоврядування», «16 днів проти насильства у м. Житомирі», 

«Дорожня карта для потерпілих від домашнього насильства», «Жіночі 

портрети лідерства», «Гендерні бюджетні ініціативи Житомира», «Гендерні 

студії»,  «Ні торгівлі людьми!», «Хода за свободу», «Рівність – цінність для 

громади» й інші. Окрім того, проведено заходи, спрямовані на залучення 

соціально незахищених категорій сімей, а саме: свято «Першовересень» (100 

першокласників з багатодітних сімей отримали набори канцелярських 
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товарів), благодійна акція до Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна, 

новорічна акція (900 дітей пільгових категорій забезпечено новорічними 

подарунками). 

Управління здійснює координацію діяльності освітнього порталу 

Gurtok.org, де зібрана та постійно оновлюється інформація про позашкільну 

освіту Житомирської МТГ. 

 

Управління долучилося до організації та проведення низки 

загальноміських, обласних та всеукраїнських  заходів: фестивалю мистецтва 

кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест», благодійної акції «Серце до 

серця», міжнародного молодіжного форуму «Коло українського багаття», 

урбаністично-культурного фестивалю «Майстерня міста» та інші. 

 

Здійснюється системна робота з упровадження гендерної політики у 

діяльність Житомирської міської ради з урахуванням комплексного підходу:  

оновлено склад та назву міської  міжвідомчої комісії  з координації дій щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 

протидії домашньому насильству, дискримінації за ознакою статі, торгівлі 

людьми. Проведено 4 засідання комісії; проведено вебінари «Гендерний 

аналіз: теорія та практика застосування» та «Підготовка програмних 

документів з урахуванням гендерних аспектів» для працівників виконавчих 

органів ради, відповідальних за питання забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків; створено  «Гендерний профіль Житомирської 

міської ради»,  «Гендерний профіль сфери охорони здоров’я Житомирської 

міської ТГ», «Гендерний профіль Житомира – 2021»; проведено моніторинг 

місцевих цільових програм щодо включення гендерних аспектів (2021 році 

52% програм включають гендерні аспекти на різних рівнях); ініційовано та 

проведено І фестиваль гендерних ініціатив Житомира (взяло участь 3 ГО та 

40 учасників та учасниць); організовано та проведено Школу лідерок 

Житомирської міської територіальної громади (10 мотиваційних зустрічей); 

проведено інформаційні заходи в рамках  акції «16 днів проти насильства». 

Постійно підтримується та оновлюється рубрика з протидії насильству 

на офіційному вебсайті ЖМР, а також рубрика «Рівні можливості». 
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Здійснюється  діяльність з організації корекційної роботи з особами, які 

вчинили домашнє насильство: 10 психологів та психотерапевтів пройшли 

навчання та отримали відповідні сертифікати. З ІІ півріччя 2021 року 2 особи 

пройшли корекційну програму для осіб, які вчиняють домашнє насильство. 

 

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

забезпечувало направлення, координацію та контроль з питань оздоровлення 

та відпочинку дітей м. Житомира у 2021 році. Здійснено підготовку табору 

«Супутник» до оздоровчого сезону.  

За кошти місцевого бюджету упродовж літнього періоду відпочило в 

позаміському закладі оздоровлення та відпочинку  «Супутник» 663 дитини 

пільгових категорій, у дитячих літніх таборах «Лісова казка» - 20 дітей, 

«Дзвіночок» - 4 дитини. 

За кошти державного бюджету  на оздоровлення та відпочинок  було 

направлено 149 дітей,  а саме: 

- у МДЦ «Артек» - 68  дітей, 

- у УДЦ «Молода гвардія» - 51 дитина пільгових категорій; 

- інші табори – 30. 

За даними моніторингу, проведеного управлінням, упродовж 2021 року 

охоплено всіма формами оздоровлення та відпочинку  15712  дітей міста, що 

становить 49%  від загальної кількості дітей шкільного віку.    

 

Упродовж 2021 року видано 415 посвідчень батьків багатодітних сімей  

та 778 посвідчень дітей з багатодітних родин.   

 

Працівниками відділу у справах сім'ї та молоді управління оброблено   

2256 звернень громадян з різних питань, прийнятих у ЦНАПі.   
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Фізична культура та спорт 

 

Стан та розвиток фізичної культури та неолімпійських видів спорту  

 

1. Організаційно-практичні заходи щодо розвитку фізичної культури і 

спорту: 

У місті в 2021 році діяла цільова програма «Житомирська міська 

об’єднана територіальна громада – територія розвитку фізичної культури і 

спорту на 2021-2024 роки», затверджена рішенням Житомирської міської 

ради від 21.12.2020 № 39.   

Поряд з тим у 2021 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 та затвердження Статуту 

комунального підприємства ФК «Полісся» в новій редакції від 

25.03.2021 №87 та від 24.12.2021 № 387; 

- Про затвердження Меморандуму про співпрацю між Житомирською 

обласною державною адміністрацією, Житомирською обласною 

радою та Житомирською міською радою щодо підтримки розвитку 

футболу на 2021-2025 роки від 25.03.2021 № 88; 

- Про припинення дитячо-юнацької спортивної школи №1 шляхом 

приєднання до дитячо-юнацької спортивної школи №2 від 25.03.2021 

№91; 

- Про внесення змін та доповнень до цільової програми «Житомирська 

міська об’єднана територіальна громада – територія розвитку фізичної 

культури і спорту на 2021-2024 роки» від: 25.03.2021 №86; 17.06.2021 

№174;  23.09.2021 № 273; 

- Про функціонування відділення хокею з шайбою в ДЮСШ від 

23.09.2021 №264.   
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Рішення виконкому: 

- Про затвердження фінплану комунального підприємства «Футбольний 

клуб «Полісся» Житомирської міської ради на 2021 рік» від 13.01.2021      

№ 6; 

- Про затвердження звіту про виконання фінплану комунального 

підприємства «Футбольний клуб «Полісся» Житомирської міської ради 

за 2020 рік» від 07.04.2021 № 307; 

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

життя» від 05.05.2021 № 440; 

- Про відкриття скейтпарку від 14.05.2021 № 494; 

- Про проведення в м.Житомирі спортивного заходу «Велодень-2021» 

від 19.05.2021 № 504; 

- Про затвердження змін до фінплану комунального підприємства 

«Футбольний клуб «Полісся» Житомирської міської ради від 

29.04.2021 № 430, від 18.08.2021 № 918, від 22.12.2021 № 1511; 

- Про затвердження фінплану комунального підприємства «Футбольний 

клуб «Полісся» Житомирської міської ради на 2022 рік» від 30.12.2021 

№ 1544; 

- Про проведення у м.Житомирі Всеукраїнського фізкультурно-

оздоровчого заходу серед учнів «Рух – це здорово» від 02.06.2021 № 

564; 

- Про проведення у м.Житомирі пробігу «Забіг єдності. Поліція передає 

естафету» від 08.06.2021 № 641; 

- Про забезпечення організації та проведення в м. Житомирі змагань з 

плавання на відкритій воді від 18.06.2021 № 665; 

- «Про списання основних засобів СДЮСШОР з футболу «Полісся» від 

04.08.2021 № 865;  

- Про забезпечення організації проведення ІІІ турніру з футболу серед 

юнаків, пам’яті Дмитра Рудя від 04.08.2021 № 863; 

- Про проведення в м. Житомирі  VІ «Нова Пошта – Космічного 

напівмарафону», дитячих легкоатлетичних забігів та Ярмарку спорту 

від 15.09.2021 № 1021; 

- Про забезпечення організації проведення змагань з веслування на 

човнах «Дракон» від 15.09.2021 №1020; 



8 

 

 

А також розпоряджень міського голови: 

- Про преміювання Завалка С.М. від 07.06.2021 № 498; 

- Про призначення та виплату стипендій Житомирського міського 

голови обдарованим та перспективним спортсменам міста Житомира у 

2021 році від 09.09.2021 № 775; 

 

         У Житомирській міській територіальній громаді розвивається 24 

види спорту, що включені до програми Олімпійських ігор 39 видів 

спорту, які не включені до програми Олімпійських ігор та 15 видів 

спорту людей з інвалідністю. Для задоволення потреб мешканців громади 

діють комунальні міські: 1 СДЮСШОР з футболу, 1 ДЮСШ, 1 міський 

культурно-спортивний центр, 1 комунальне підприємство «ФК «Полісся». А 

також понад 80 спортивних клубів різних форм власності.  

          На території міської територіальної громади також функціонують 1 

ОШВСМ, 1 СДЮСШОР з л/а, 6 ДЮСШ обласної комунальної власності та 3 

ДЮСШ спортивних товариств.  

У місті створена та діє міська координаційна рада з питань фізичної 

культури і спорту, у 2021 році відбулось 2 засідання ради. 

У розвитку фізичної культури та спорту у м. Житомирі у 2016-2021 

роках відбулись позитивні зрушення, зокрема в частині проведення масових 

спортивних заходів, збільшилась кількість проведених міських та відкритих 

міських змагань (у 2018 - 146, у 2019 році  - 169 заходів, у 2020 році – 60 

заходів) У 2021 році кількість спортивних заходів склала понад 80. Цифри 

2020 та 2021 років обумовлені пандемією COVID-19, коли ряд заходів було 

скасовано або перенесено у зв’язку з карантином і протиепідемічними 

обмеженнями.  

Серед заходів, які були проведені у 2021 році з дотриманням 

протиепідемічних заходів та на свіжому повітрі можна виділити 

загальноміські масові: Спортивно-благодійна акція «Біжу за життя» (квітень, 

500 учасників), «Велодень-2021» (травень, понад 2000 учасників), чемпіонат 

України з плавання на відкритій воді (червень, 250 учасників); VІ турнір з 

плавання на відкритій воді «Teteriv open» (липень, 350 учасників), чемпіонат 

міста з футзалу – 52 команди (780 чол.), турнір з самбо серед груп початкової 
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підготовки (300 осіб), кубок Житомирщини зі спортивної аеробіки (300 осіб), 

турнір з шахів до Дня Незалежності (80 осіб), змагання з танцювального 

спорту «Cristal Cup» та «Весняний бал» (по 350 осіб),  змагання з веслування 

на човнах «Дракон» (300 учасників), у вересні 2021 року спільно з 

громадськими організаціями та спортивними клубами міста Житомира 

проведено «Ярмарок спорту», метою заходу якого було широке залучення 

жителів міста до занять фізичною активністю формування позитивного 

іміджу здорового способу життя та знайомство зі спортивною 

інфраструктурою міста (фітнес клубами, спортивними школами та 

федераціями з різних видів спорту) (500 чол). Мешканці міста мали змогу 

детальніше ознайомитися послугами, які надають спортивні клуби, 

записатися на спортивну секцію та безпосередньо побачити показові виступи 

спортсменів з різних видів спорту. 

 «Нова пошта - космічний напівмарафон» та дитячі легкоатлетичні 

забіги у місті  Житомирі  проходили вже вшосте  (близько 3000 учасників). 

Також міська рада була співорганізатором проведення у м.Житомирі 

фестивалю «Поліський Дракон». 

У місті надається фінансова та організаційна підтримка розвитку 

спорту ветеранів, зокрема проведено 2 турніри з баскетболу (ім. С.П. 

Корольова та пам’яті Г.Чечури), турнір з футболу, 2 турніри з більярдного 

спорту, турнір з настільного тенісу. 

         З метою підготовки провідних спортсменів міста до обласних, 

всеукраїнських та міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту 

проведено 35 НТЗ (3440 людиноднів), у 2020 році цей показник становив – 23 

НТЗ (2707 людиноднів).   

         На проведення вищевказаних заходів з неолімпійських видів спорту з 

міського бюджету витрачено 1095,2 тис. грн. (у 2020р. – 1226,5  тис. грн., у 

2019р. – 1884,0 тис.грн.). З них 157,17 тис. грн. – придбання інвентарю, 

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

гранти), 563,26 тис. грн. – послуги з оренди приміщень, автоперевезення, 

харчування суддів спортивних змагань, спортсменів під час відряджень, 

210,8 тис. грн. – відрядження, 163,95 тис. грн. – стипендії та премії 

спортсменам та тренерам міста.  
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                 Значна увага приділялась популяризації фізичної культури та 

спорту через ЗМІ. Зокрема міські спортивні змагання постійно анонсуються 

та висвітлюються на сайтах та в соцмережах (сторінка управління у фейсбук 

та Телеграм, сайт Житомирської міської ради, інформаційний портал 

«Спортивний Житомир», YouTube канал «UA спортивний» та ін.), 

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 Житомирського напівмарафону створено та 

підтримується відповідний сайт. 

 

Найвищими досягненнями спортсменів м.Житомира (неолімпійські 

види спорту) у 2021 році є: 

 

1. Мельник Артем – чемпіон світу з кікбоксингу WAKO; 

2. Демчук Володимир - срібний призер чемпіонату світу з кікбоксингу 

WAKO; 

3. Чугайнова Дар’я – срібна призерка чемпіонату світу з боротьби самбо; 

4. Проценко Анна-Марія – бронзова призерка чемпіонату світу з боротьби 

самбо; 

5. Мохорт Олександра та Шелест Ілона – срібні призерки чемпіонату світу 

зі спортивної аеробіки; 

6. Зарицька Вікторія та Смолянюк Валерія – чемпіонки України з 

гирьового спорту; 

7. Кузьменко Анатолій – чемпіон України з традиційного карате WTKF; 

8. Команди міста (дорослі та юнацькі) переможці чемпіонатів та кубку 

України з веслування на човнах «Дракон». 

 

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

футболу «Житомирські бізони». У 2020 та 2021 роках в Житомирі 

проводились ігри чемпіонату УЛАФ, які проходили на стадіоні «Спартак 

Арена».  

         Через фінансові труднощі основного спонсора - команда з футзалу 

«ІнБев» припинила виступ в екстралізі чемпіонату України. 
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        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 384,0 тис. грн. 

       

          Певна увага приділяється розвитку спорту серед осіб з інвалідністю. 

Так у 2021 році проведено: 2 чемпіонати міста з бочча, у якому брало участь 

63 учасники, чемпіонат міста з волейболу серед юнаків та дівчат, турнір з 

волейболу серед дорослих, чемпіонати міста з шахів та шашок, змагання 

спецолімпіади (люди з синдромом Дауна), забезпечено участь спортсменів з 

інвалідністю у Всеукраїнських змаганнях з бадмінтону (двічі) та більярду. 

Проведено 3 НТЗ (210 людино-днів). Наприкінці року відзначено нагородами 

кращих 25 спортсменів з інвалідністю.  На розвиток спорту серед осіб з 

інвалідністю з бюджету використано 77,2 тис. грн. 

Найбільші досягнення: Нетяга Лука  - чемпіон світу з дзюдо серед 

спортсменів з порушеннями слуху (вагова категорія 90 кг); Гонгальський 

Олександр – чемпіон світу з шашок 64 серед людей з ураженням опорно-

рухового апарату, срібний призер чемпіонату світу з шашок -100. 

 

Стан та розвиток олімпійських видів спорту  

       Значна увага у м. Житомирі приділяється розвитку олімпійських видів 

спорту.   Протягом 2021 року проведено 27 міських заходи з олімпійських 

видів спорту та забезпечено участь в 19 обласних та всеукраїнських 

змаганнях.         

      Наймасовішими змаганнями року стали відкритий турнір з плавання 

«Тетерів Опен» (300 чол.); проведено ІІІ міський турнір з футболу серед 

юнаків пам’яті Дмитра Рудя, в якому вже другий рік поспіль на 

житомирській «Спартак-Арені» змагаються кращі 

юнацькі футбольні команди України; чемпіонат міста з легкої атлетики (300 

чол.). Всі спортивні заходи були проведені з дотриманням протиепідемічних 

заходів. 

       У місті створені команди з ігрових видів спорту, які представляють 

Житомир у чемпіонатах України :  

- комунальне підприємство «ФК «Полісся» (ЧУ з футболу І ліга); 
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- БК «Житомир»  (ЧУ з баскетболу серед чоловічих команд, перша ліга); 

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

- Чоловіча та жіноча волейбольні команди, які представляють обласний 

комунальний заклад (ЧУ з волейболу суперліга); 

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

- Вихованці СДЮСШОР з футболу «Полісся» (4 вікові групи) 

представляють місто у ЧУ з футболу серед ДЮСШ (вища ліга). 

- Волейбольний клуб «ДЮСШ-Житичі» юнаки виступає у вищій лізі ЧУ 

з волейболу. 

 

      Також успішно виступають  житомирські команди у всеукраїнській 

юнацькій баскетбольній лізі серед юнаків та дівчат; всеукраїнських 

змаганнях «Дитяча триатлонна ліга». 

      

    У 2021 році проведено 25 навчально-тренувальних зборів з олімпійських 

видів спорту (2370 людиноднів). Така кількість обумовлена скасуванням 

ряду спортивних змагань у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

COVID – 19, обмеженнями на проведення масових заходів та тривалим 

карантином. Для порівняння у 2019 році проведено 60 НТЗ (6360 людинодні). 

 

Найвищі досягнення Житомирських спортсменів з олімпійських видів 

спорту у 2021 році: 

1. Четверікова Анастасія – срібна призерка Олімпійських Ігор з 

веслування на каное; 

2. Сезько Анна – срібна призерка чемпіонату Європи з боксу; 

3. Слободенюк Аліна – переможниця кубку України з дзюдо серед жінок; 

4. Хіміч Тарас – переможець кубку України з сучасного п’ятиборства; 

5. Сич Данило – чемпіон України з сучасного п’ятиборства серед юнаків; 

6. Степанчук Томаш – чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків; 

7. І м. на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів (естафетний 

біг 4 х 400 м); 

8. Хомутовська Ольга - чемпіонка України зі стрільби з лука серед 

юніорів; 
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9. Волейбольна команда «Житичі» - володарі суперкубку України 2021 

року, срібні призери Кубку України з волейболу. 

          

          У 2021 році на розвиток олімпійських видів спорту виділено 1530,5 тис. 

грн., з них 262,54 тис. грн. на придбання інвентарю та обладнання, нагородну 

продукцію; 707,5 тис. грн. на послуги з харчування суддів та учасників НТЗ, 

послуги з оренди споруд, автотранспорту тощо, 164,32 тис. грн. на 

відрядження; 177,95 тис. грн. на стипендії міського голови перспективним 

спортсменам та премії тренерам з олімпійських видів спорту.  

       Додатково на розвиток баскетболу з бюджету міської ОТГ виділено 200,0 

тис. грн.  

        На утримання футбольного клубу «Полісся» у 2021 році з бюджету 

міської ОТГ використано 5,514 млн. грн. 

 

16 спортсменам м.Житомира у 2021 році присвоєно звання «Майстер спорту 

України» а саме:   

  1. Бєляєва Катерина – гирьовий спорт; 

  2. Мосійчук Олександр – гирьовий спорт; 

  3. Приводнюк Віталій – гирьовий спорт; 

  4. Прокопчук Лілія – гирьовий спорт; 

  5. Пустова Дарина – гирьовий спорт; 

  6. Фаворик Вадим – гирьовий спорт; 

  7. Кравченко Олена – боротьба самбо; 

  8. Чугайнова Дар’я – боротьба самбо; 

  9. Ганжа Вадим – комбат самозахист ІСО; 

10. Десятко Діана – боротьба вільна; 

11. Бородій Олексій – змішані єдиноборства (ММА); 

12. Дунаєв Андрій – змішані єдиноборства (ММА); 

13. Агаєва Сабіна Газанфар кизи – спортивна аеробіка; 

14. Басова Яна – спортивна аеробіка; 

15. Демчук Вікторія – спортивна аеробіка; 

16. Півень Крістіна – комбат самозахист ІСО. 
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     Гонгальському Олександру (шашки)  у 2021 році присвоєно звання 

«Майстер спорту України міжнародного класу». 

  

     2 спортсменам м.Житомира у 2021 році присвоєно звання «Заслужений 

майстер спорту України» а саме:  

      1. Четверікова Анастасія – веслування на байдарках і каное. 

      2. Нетяга Лука – дзюдо.  

       Також, у 2021 році  318 спортсменів виконали норматив І спортивного 

розряду та 274 спортсмени – норматив кандидата у майстри спорту. 

 

Спортивна інфраструктура 

            У 2021 році певна увага приділялась зміцненню матеріальної бази 

галузі. Продовжено реконструкцію стадіону «Спартак Арена», який належить 

СДЮСШОР з футболу «Полісся». 

             На території Житомирської міської ОТГ здійснювалась реконструкція 

2 спортивних майданчиків за адресами: вул. Князів Острозьких, 79-а, та  вул. 

Вітрука, 35. 

             На будівництво та реконструкцію спортивних споруд з бюджету 

Житомирської міської ОТГ у 2021 році було виділено 1801,66 тис. грн.  

           У порівнянні з 2020 роком кількість спортивних майданчиків з 

синтетичним покриттям не змінилась і становить 28 майданчиків. 

           У 2021 році для розвитку фізичної культури і спорту за кошти міського 

бюджету було придбано спортивний інвентар на загальну суму понад 390 

тис. грн, зокрема: для збірної команди міста з кікбоксингу було придбано 

спортивний інвентар (ліцензійні шоломи, рукавиці); для вихованців 

СДЮСШОР з футболу «Полісся» міської ради було придбано 30 футбольних 

м’ячів, 15 сумок для м’ячів та 25 рюкзаків; 10 м’ячів для вихованців 

футбольного клубу «Меркурій Житомир», для організації спортивно-масових 

заходів з водних видів спорту було придбано понтонну систему, троси, 

кріплення для розмітки дистанції; стяжки; придбано медболи (10 шт) для 

відділення веслування на човнах «Дракон»,  придбано спортивну форму для 

юнацької волейбольної команди, баскетбольної команди (дівчата), вихованок 

з художньої гімнастики та кімоно для збірної міста з дзюдо. Придбано татамі 
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для відділення кунгфу міського культурно-спортивного центру та 

спортивного клубу карате «ВАГР». 

        Під час проведення всеукраїнських змагань (турнір з футболу пам’яті 

Дмитра Рудя; змагання з плавання на відкритій воді «Тетерів ОПЕН»; 

змагання з веслування  на  човнах «Дракон»; змагання з баскетболу) 

управлінням було вручено переможцям та призерам сувенірну продукцію на 

суму понад 85 тис. грн. 

       Для анонсування та проведення вищевказаних змагань було виготовлено 

банери на загальну суму 20,0 тис. грн. 

 

 

 

Начальник управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

Житомирської міської ради                                               Ірина КОВАЛЬЧУК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


