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Звіт 
про роботу управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту міської ради 
за 2022 рік 

Молодіжна, сімейна та гендерна політика, 
оздоровлення дітей пільгових категорій 
 

  Заходи у сфері молодіжної політики у 2022 році  реалізовувалися в 

умовах воєнного стану у зв’язку з агресією російської федерації відповідно 

до таких пріоритетних напрямів: 

- формування національно-патріотичної свідомості  молоді;  

- 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. 

Попри введення воєнного стану у зв’язку з військовою агресією р.ф. 

Продовжено співпрацю з молодіжними, дитячими, а також благодійними 

громадськими організаціями, зокрема громадською спілкою «Українська 

Студентська ліга», Відокремленим підрозділом Молодіжної організації 

«Пласт – Національна скаутська організація України - Станиця Житомир», 

ЖОГОЛІ «Молодь. Жінка. Сім'я», ЖОМГО «Паритет», БФ «Надія Є», ГО 

«Головна сцена», ГО «Цілком природно», ГО «Інтелектуальний клуб 

«Sabios», ГО «Шодуарівська альтанка» та інші.  

У 2022 році спільно з громадськими організаціями реалізовано низку 

інформаційно-просвітницьких та інших проєктів щодо молодіжної   

тематики.  
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Найбільш яскравими були наступні: Фестиваль колядок і щедрівок 

«Янголи віншують», Всеукраїнський конгрес студентської молоді  (спільно з 

громадською спілкою «Українська Студентська ліга»), новацьке свято  

Миколая (спільно з Відокремленим підрозділом Молодіжної організації 

«Пласт – Національна скаутська організація України - Станиця Житомир»),  

відзначено переможців відкритого всеукраїнського літературного фестивалю-

конкурсу для дітей та молоді «Обрії душі», спільно з ГО «Головна сцена»  

забезпечено проведення ІІ етапу літературного марафону «Відсіч/Діти. Дія 

друга»,  фаєр-шоу до Дня студента (спільно з ГО «Інтелектуальний клуб 

«Sabios»). 

Кращим студентам вищих навчальних закладів міста під час 

проведення заходів з нагоди Дня молоді вручено 17 стипендій міського 

голови.    

На відзначення Дня молоді 12 серпня 2022 року на вулиці 

Михайлівській спільно з громадськими молодіжними організаціями 

проведено благодійну молодіжну ініціативу «ПереМОЖЕМО». 

До Дня студента відзначено  кращих студентів-волонтерів вищих 

навчальних закладів  ІІІ-ІV рівнів акредитації  м. Житомира, які активно 

займалися волонтерською діяльністю з 24 лютого 2022 року,  в приміщенні 

Дому української культури  з нагоди Дня волонтера проведено акцію «Люди, 

які наближають перемогу». 

У напрямі реалізації молодіжної політики та національно-

патріотичного виховання працює Комунальна установа «Пластовий 

молодіжний центр» Житомирської міської ради. У 2022 році центром 

проведено значну волонтерську роботу з підтримки воїнів ЗСУ. Окрім того, 

проведено й низку заходів, зокрема  квест «День звитяги»,  інформаційний 

національно-патріотичний проєкт «А ми нашу Україну розвеселимо», 

«Віфлеємський вогонь миру» та інші.   

Управління здійснює координацію освітнього порталу Gurtok.org, де 

зібрана та постійно оновлюється інформація про позашкільну освіту 

Житомирської міської ТГ. 

 

Заходи з реалізації сімейної політики у м. Житомирі передбачали   

роботу з підтримки багатодітних сімей (у м. Житомирі станом на 01.01.2023 

року нараховується 2154 (в них виховується 7083 дитини).  

У зв'язку із запровадженням воєнного стану,  працівниками управління 

проводилась робота щодо організації виїзду багатодітних родин 

Житомирської міської територіальної громади у безпечні місця; надавалась 

гуманітарна допомога багатодітним сім'ям і сім'ям, які потребували її 
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(допомогу отримали понад 500 сімей). Крім того, працівники управління 

надавали багатодітним сім'ям та сім'ям  з дітьми з інвалідністю допомогу у 

реєстрації на грошову виплату від ЮНІСЕФ «Спільно» (понад 500 сімей). 

Підготовлено пакети документів щодо присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня» трьом мешканкам м. Житомира. Надано консультації щодо 

підготовки пакету документів п’яти особам. 

Заходи до Дня матері, Дня сім'ї, Дня родини були організовані спільно 

з міським культурно-спортивним центром міської ради, і проведено з 

дотриманням заходів безпеки, передбачених в умовах воєнного стану. 

Надано організаційну підтримку ЖОМГО «Паритет» у реалізації 

проєкту для багатодітних матусь, зокрема заходу «Ресурсний пікнік для 

багатодітних матерів» з урахуванням практичних та стратегічних гендерних 

потреб цільової аудиторії. 

З нагоди дня захисту дітей у міському культурно-спортивному центрі 

Житомирської міської ради  для дітей було проведено святкову програму 

«Хай сонцю і квітам всміхаються діти!», яка включила в себе музичні  

привітання, квести, ігри, майстер-класи та патріотичний флешмоб. Всього 

участь у заході взяло 115 дітей та підлітків.  На базі підліткового клубу 

«Пролісок» МКСЦ для дітей з інвалідністю та їх батьків відбулося свято «Ти 

можеш все!» (30 осіб). Крім того, для 40 дітей з багатодітних сімей та сімей 

ВПО організовано відвідування вистави-казки «Троє поросят» 

Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги. 

Всі діти – учасники святкових дійств отримали подарунки від управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, міського 

культурно-спортивного центру та Житомирської кондитерської фабрики 

«Житомирські ласощі».   

Проведено акцію «Першовересень», в якій взяли участь 114 дітей 

пільгових категорій, які отримали набори канцтоварів та портфелі. 

19 грудня 2022 року у міському палаці культури проведено  

благодійний захід «Миколайчики»  для 160 дітей пільгових категорій. 

26, 27, 28 грудня 2022 року у міському культурно-спортивному центрі 

міської ради проведено новорічне свято «Зимова казка «Три золоті слова» 

для дітей з багатодітних сімей та інших пільгових категорій. Всього 

новорічні подарунки отримали 491 дитина пільгової категорії.     

 

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

забезпечувало направлення, координацію та контроль з питань оздоровлення 

та відпочинку дітей м. Житомира у 2022 році з урахуванням умов 
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воєнного стану.  За кошти державного бюджету  на оздоровлення та 

відпочинок  у Карпати було направлено 26 дітей.   

 

Упродовж 2022 року видано 160 посвідчень батьків багатодітних сімей  

та 572 посвідчень дітей з багатодітних родин.  Закуплено посвідчення для 

батьків та дітей з багатодітних сімей на 2023 рік. 

 

Працівниками відділу у справах сім'ї та молоді управління у 2022 році 

оброблено 1035 звернень громадян з різних питань, прийнято 1427 

повідомлень щодо вчинення домашнього насильства. 

 

Підвідомчими закладами відділу у справах сім’ї та молоді є КУ 

«Міський культурно-спортивний центр» (МКСЦ) та КУ «Пластовий 

молодіжний центр». 

МКСЦ налічує 21 клуб за місцем проживання, які у зв’язку 

повномасштабним вторгненням припинили свою діяльність до червня 2022 

року. З червня по вересень на базі 10-ти підліткових клубів діяли 

безкоштовні літні табори для дітей громади. Окрім того, працівники МКСЦ 

були впродовж року активно задіяні у видачі гуманітарної допомоги 

населенню. Окрім того, у вересні був проведений конкурс на посаду 

директора закладу. З 13 жовтня 2022 року, згідно розпорядження міського 

голови №725, директором призначена Крук Оксана Анатоліївна. До кінця 

року, було повністю відновлено роботу клубів, проведено поточний ремонт 

зали, придбано спортивний інвентар та матеріали для творчості. 

Організовано святкові та навчальні заходи для вихованців та гостей МКСЦ. 

На сьогодні в клубах Міського культурно-спортивного центру 

займається понад 1800 вихованців. 

 

КУ «Пластовий молодіжний центр» займається вихованням 

учнівської  та студентської молоді на основі пластової (скаутської) системи 

навчання. До війни центр налічував понад 150 вихованців від 6 років та 

більше 20 волонтерів-виховників. Після 24 лютого, 90% чоловіків-виховників 

Центру пішли захищати Україну, а власне Пластовий молодіжний центр було 

трансформовано у Волонтерський штаб «Перемога», який займався 

допомогою по збору військового спорядження. З вересня 2022 року ПМЦ 

знову запрацював як виховний заклад та поновив набір у навчальні групи. У 

зв’язку з мобілізацією директора – Захара Маковського, виконання його 

обов’язків покладено на фахівця центру – Катерину Лозинську. 

На сьогодні в Пластовому молодіжному центрі займається 80 дітей. 
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Здійснюється системна робота з упровадження гендерної політики у 

діяльність Житомирської міської ради, протидію домашньому насильству, 

торгівлі людьми: оновлено склад 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 3 засідання комісії.    

 Упродовж 2022 року проведено низку заходів: фотоконкурс «Громада 

рівних можливостей»; вебінар за участю посадових осіб Житомирської 

міської ради «Міжнародний досвід гендерних перетворень: калейдоскоп 

практик. Можливості адаптації кращих практик до контексту українського 

місцевого самоврядування» (за підтримкм Фонду імені Ф.Еберта в Україні); 

тренінг «Практичні інструменти реалізації Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на 

період до 2025 року та імплементації Стамбульської конвенції на місцевому 

рівні»; тренінг «Моніторинг реалізації цільової соціальної програми 

«Житомирська міська об’єднана територіальна громада – територія рівних 

можливостей» на 2020-2025 роки»; 8 інтеграційних зустрічей з ВПО на 

основі вивчення практичних гендерних потреб цільової групи (в опитуванні 

та заходах взяли участь близько 200 осіб); інформаційну акцію 

#Протидій_Житомир у соціальній мережі Фейсбук з нагоди Європейського 

дня протидії торгівлі людьми; для психологів Житомирської МТГ 

організовано та проведено 2 дводенних тренінги «Методи 

психотерапевтичної корекції у жінок, що зазнали психологічного та 

фізичного насильства. Профілактичні методи емоційного та професійного 

вигорання психологів, працюючих з даною групою пацієнтів», а також 

«Лікування та профілактика ПТСР» (за підтримки Фонду імені Ф.Еберта в 

Україні); реалізовано проєкт для дівчат-лідерок «ЗНАЙ СВОЮ СИЛУ» 

спільно з Гончаренко центр; забезпечено проведення міського етапу 

всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», у т.ч. вуличної акції 

«Чуйність перемагає насильство» (спільно з Фондом ООН у галузі 

народонаселення).  

Створено та поширено щорічник-довідник «Гендерний профіль 

Житомира – 2022». Вивчено практичні та стратегічні гендерні потреби 

працівників/працівниць Житомирської міської ради в умовах воєнного часу 

шляхом опитування. 

Проведено моніторинг місцевих цільових програм щодо включення 

гендерної складової. У 2022 році 60,7% програм містять гендерні аспекти.   
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На сайті міської ради в розділі «Рівні можливості» створено електронну 

гендерну бібліотечку для посадових осіб, яка регулярно поповнюється. 

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

координацію діяльності з питань протидії домашньому насильству між 

суб’єктами взаємодії та проводить інформаційно-просвітницьку діяльність: 

постійно підтримується та оновлюється рубрика з протидії насильству на 

офіційному вебсайті ЖМР, а також рубрика «Рівні можливості». 

 

 

Розвиток фізичної культури 
та спорту  

 

 

 

      У 2022 році на території Житомирської міської територіальної громади 

функціонували 4 комунальні позашкільні навчальні заклади, у яких 

працювали відділення з видів спорту: 

1. СДЮСШОР з футболу «Полісся» міської ради (підпорядкована 

управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради); 

2. ДЮСШ «Академія футзалу» міської ради (підпорядкована 

управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради). 

Створена у 2022 році. 

3. Міський культурно-спортивний центр (підпорядкований управлінню 

у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради); 

4. ДЮСШ міської ради (підпорядкована департаменту освіти міської 

ради); 

5. комунальне підприємство «ФК «Полісся» міської ради та понад 30 

спортивних клубів. 
 

 

Стан та розвиток олімпійських видів спорту  

 

      У міській ТГ розвивається 23 види спорту, які включені до програми 

олімпійських ігор. Впродовж 2022 року проведено 12 міських заходів з 

олімпійських видів спорту та забезпечено участь в 6 обласних та 

всеукраїнських змаганнях.  Така низька кількість обумовлена введенням 

військового стану в Україні.        

      Наймасовішими змаганнями року стали:  
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- чемпіонат міста з легкої атлетики (300 осіб),  

- проведено черговий 53 турнір з плавання (300 осіб),  

- турнір з плавання на відкритій воді «Teteriv Open».  

      У місті здійснюється підтримка команд з ігрових видів спорту, які 

представляють Житомир у чемпіонатах України:  

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

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

- Чоловіча та жіноча волейбольні команди, які представляють обласний 

комунальний заклад (ЧУ з волейболу суперліга); 
      

    У 2022 році проведено 6 навчально-тренувальних зборів з олімпійських 

видів спорту. Для порівняння у 2021 році проведено 25 НТЗ. 
 

       Найвищі досягнення Житомирських спортсменів з олімпійських видів 

спорту у 2022 році: 

1. Четверікова Анастасія – срібна призерка чемпіонату світу з веслування 

на каное; 

2. Хіміч Тарас – срібний призер молодіжного чемпіонату Європи з 

сучасного п’ятиборства;  

3. Бондар Ірина – віце-чемпіонка світу з вільної боротьби U23, володарка 

кубку світу з вільної боротьби серед жінок; 

4. Мартиненко Єгор Володимирович – чемпіон України з триатлону 

(акватлону); 

          

          У 2022 році виділено 175,3 тис. грн. на стипендії міського голови 

перспективним спортсменам та премії тренерам з олімпійських видів спорту.  
 

 

 

Стан та розвиток неолімпійських видів спорту та масового спорту 

  

У міській ТГ розвивається 33 види спорту, які не включені до програми 

олімпійських ігор. Протягом 2022 року проведено 17 міських заходів з 

неолімпійських видів спорту та 12 фізкультурно-оздоровчих та масових 

заходів, а також забезпечено участь в 5 обласних та всеукраїнських 

змаганнях  (у 2021 році  проведено 33 заходи).  

Серед заходів, які були проведені у 2022 році з дотриманням 

протиепідемічних заходів та на свіжому повітрі можна виділити 

загальноміські масові:  

- чемпіонат міста з футзалу – 50 команд (750 осіб),  

- турнір з самбо серед груп початкової підготовки (250 осіб),  
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- кубок Житомирщини зі спортивної аеробіки (250 осіб),  

- змагання з танцювального спорту «Миколаїв бал» (300 осіб),   

- змагання з веслування на човнах «Дракон» (вересень, 350 учасників).  

 

З метою широкого залучення жителів міста до занять фізичною 

активністю та збором коштів на підтримку ЗСУ проведено ряд благодійних 

забігів: 

- «Дика гонка» (вересень, 400 учасників),  

- «Житомирські вертикалі» (листопад 350 учасників). 

 

Щосуботи влітку на стадіоні «Спартак Арена» мешканці могли 

долучитись до «ранкових руханок», яку проводили представники спортивних 

клубів (федерацій).  

 

Також спільно з Житомирською обласною Асоціацією футболу 

протягом червня-вересня реалізовано проєкт «Поруч», який був ініційований 

ЮНІСЕФ та направлений на реабілітацію дітей пільгових категорій під час 

воєнного стану. Під час реалізації проєкту близько 1000 дітей міської 

громади мали змогу отримати початкові навики гри у футбол, а також навики 

надання домедичної допомоги та попрацювати з психологом. 

 

 У місті надається фінансова та організаційна підтримка розвитку 

спорту ветеранів, зокрема проведено  турнір з більярдного спорту, турнір з 

настільного тенісу. 

         З метою підготовки провідних спортсменів міста до обласних, 

всеукраїнських та міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту 

проведено 6 навчально-тренувальних зборів, у 2021 році цей показник 

становив – 20 НТЗ.   
          

         Значна увага приділялась популяризації фізичної культури та спорту 

через ЗМІ. Зокрема міські спортивні змагання постійно анонсуються та 

висвітлюються в соцмережах (сторінка управління у фейсбук, телеграм, сайт 

міської ради). 

 

Найвищими досягненнями спортсменів м.Житомира  

(неолімпійські види спорту) у 2022 році є:  

1. Мельник Артем Павлович – чемпіон Європи з кікбоксингу WAKO; 

2. Чернокоз Марія – чемпіонка України серед юнаків та дівчат старшого 

віку з боротьби самбо, (65 кг); 
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3. Кумечко Віолета – чемпіонка України серед юнаків та дівчат старшого 

віку з боротьби самбо, (59 кг); 

4. Команда юнаків та дівчат до 18 років – 9 комплектів золотих нагород на 

чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон»; 

5. Команда дорослих – 3 комплекти золотих нагород на чемпіонаті світу з 

веслування на човнах «Дракон»; 

6. Мохорт Лариса – срібна призерка чемпіонату світу зі спортивної 

аеробіки (аеростеп);  

7. Спортсменки зі спортивної аеробіки – багаторазові переможиці 

чемпіонатів та кубків України зі спортивної аеробіки; 

8. Власенко Дарина – переможиця Кубку світу з катання на роликових 

ковзанах; 

9. Баленков Андрій – бронзовий призер чемпіонату Європи з жиму 

лежачи; 

 

Найвищий всеукраїнський рейтинг серед усіх неолімпійських видів 

спорту України отримала Федерація з веслування на човнах «Дракон» 

Житомирської області – 98218,75 балів, під керівництвом Дмитра Мороза. 

 

         Через фінансові труднощі основного спонсора - команда з футзалу 

«ІнБев» припинила виступ 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 384,0 тис. грн. 

       

          Значна увага приділяється розвитку спорту серед осіб з інвалідністю. 

Так у 2022 році проведено: 2 чемпіонати міста з бочча, у якому брало участь 

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

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

участь спортсменів з інвалідністю у чемпіонаті Європи з бадмінтону серед 

осіб з порушеннями слуху. Проведено 2 НТЗ (140 людино-днів). Наприкінці 

року відзначено нагородами кращих спортсменів з інвалідністю та придбано 

спортивний інвентар.  

 

 

Найвищі досягнення спортсменів з інвалідністю:  



10 

 

1. Нетяга Лука  - дворазовий чемпіон XXIV літніх Дефлімпійських ігор з 

дзюдо серед осіб з порушенням слуху; 

2. Дащенко Сергій  - чемпіон Європи з бадмінтону серед осіб з порушеннями 

слуху; 

3. Негар Тарас  - срібний призер чемпіонату Європи з бадмінтону серед осіб з 

порушеннями слуху; 

4. Горобець Іванна - бронзовий призер чемпіонату Європи з бадмінтону серед 

осіб з порушеннями слуху (командний залік); 

5. Лукянчук Ольга та Мелена Наталя бронзові призерки чемпіонату Європи з 

голболу. 
 

 

Заохочення мешканців міста, зокрема молоді до занять спортом 

 

Здійснено виплату 110 разових щорічних стипендій для молодих та 

перспективних спортсменів міста та 54 премії для тренерів, вихованці яких 

стали призерами всеукраїнських та міжнародних змагань.  
 

Трьом спортсменам м. Житомира у 2022 році присвоєно звання «Заслужений 

майстер спорту України»: 

- Бессальновій Олесі (армспорт, порушення зору); 

- Гонгальському Олександру (шашки, ураження опорно-рухового 

апарату); 

- Хімічу Олександру (армспорт, порушення зору). 

ще 1 клопотання на розгляді в Міністерстві. 

 

4 спортсменам м. Житомира у 2022 році присвоєно звання «Майстер спорту 

України міжнародного класу», ще 3 клопотання на розгляді в Міністерстві. 
  

21 спортсменам м. Житомира у 2022 році присвоєно звання «Майстер спорту 

України»; 
 

Кандидат у майстри спорту України  присвоєно 157 спортсменам. 
 

Перший спортивний розряд присвоєно 224 спортсменам. 

 

    Наказами управління у 2022 році 53 спортсменам міста присвоєно ІІ 

спортивний розряд, 57 особам - І спортивний розряд. 

 

Управлінням спільно зі спортивними закладами було проведено ряд 

спортивних інформаційних та благодійних заходів, як-то просвітницька акція 

щодо пересування вихованців позашкільних закладів в темну пору доби 
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«Світлячок», благодійна зустріч гравців ФК «Полісся» з вихованцями 

дитячих будинків сімейного типу, товариський матч учнів СДЮСШОР з 

футболу «Полісся» з дітьми-сиротами, що знаходяться під опікою. 

 

Спортивна інфраструктура 

Влітку 2022 року створено ДЮСШ «Академія футзалу» Житомирської 

міської ради. Згідно результатів конкурсу та розпорядження міського голови 

№688 від 28.09.2022 року, з 03 жовтня директором призначено Маркова Юрія 

Федоровича. 

 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту адмініструє 6 місцевих 

цільових програм з різних напрямів діяльності, забезпечує координацію 

діяльності 5 підвідомчих структур: 

- Міський культурно-спортивний центр (20 працюючих клубів) – понад 

1800 вихованців, 

- Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу 

«Полісся» - понад 500 вихованців,  

- КУ «Пластовий молодіжний центр» - понад 80 вихованців,  

- КП ФК «Полісся»,  

- КУ «Академія футзалу» понад 90 вихованців.  

забезпечує діяльність 4 дорадчих органів. 

 

 

 

 


