
Звіт управління молоді та спорту виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради за 2018-2019 роки 

Основними завданнями управління молоді та спорту виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради є захист прав дітей, реалізація державної 

політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.  

Протягом  2018 року проводилась робота з питань реалізації сімейної 

політики. З метою оформлення пільг багатодітним сім’ям було видано 78 

довідок про статус багатодітних сімей, продовжено та видано 71 посвідчення 

батьків багатодітної сім’ї та 100 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. 

Здійснювалась робота щодо підготовки документів на присвоєння 

почесного звання України «Мати – героїня». Посвідчення та нагрудний знак 

«Мати – героїня» вручено шести багатодітним матерям м. Бердичева, які 

народили та виховали п’ять та більше дітей. Загалом на обліку управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту перебувало 105 матерів – героїнь та 659 

багатодітних сімей. 

У 2018 році за рахунок коштів державного та обласного бюджету 

направлено на оздоровлення 118 дітей пільгових категорій, серед яких: 

• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 20;  

• діти – інваліди – 4;  

• діти з багатодітних та малозабезпечених сімей – 27;  

• діти учасників АТО  – 20;  

• діти внутрішньо переміщених осіб – 2;  

• діти, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС –  2.  

• талановиті та обдаровані діти – 43.  

         Діти пільгових категорій  м. Бердичева оздоровились в Українському 

дитячому центрі «Молода гвардія» (м. Одеса), Міжнародному дитячому 

центрі «Артек», Центрі реабілітації для дітей «Сергіївка» (Одеська обл.), 

дитячих оздоровчих центрах санаторного типу Житомирської області 

«Дзвіночок» (с. Дениші) та «Лісова казка» (смт. Кам’яний брід»). 

     У 2019 році, до передачі функції оздоровлення управлінню праці, сім’ї, 

соціального захисту населення, управлінням молоді та спорту було 

продовжено роботу з питань оздоровлення. Зокрема, направлено 12 дітей 

пільгових категорій до УДЦ «Молода гвардія» та МДЦ «Артек»:  

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 3;  

-  діти,  батьки  яких  виконували  або  виконують  службовий  обов'язок  

в зоні АТО - 4;  

- діти з багатодітних сімей – 4; 

- талановита дитина - 1.  

 

У 2018 році організовано поїздку до Національного культурно-

мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал» для дітей 

загиблих учасників АТО. Проведено заходи до Міжнародного дня сім’ї, 

Міжнародного дня прав людини, заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства». 



Традиційно, протягом 2018-2019 років забезпечено участь у зустрічі  з 

керівництвом області дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, випускників загальноосвітніх навчально-виховних закладів 

міста. Організовано заходи до Дня захисту дітей, Дня усиновлення. Дня 

молоді, Олімпійського Дня, Дня фізичної культури і спорту, Дня 

українського козацтва.  

       З метою збільшення чисельності молоді готової до виконання обов’язку 

із захисту незалежності та територіальної цілісності України у травні 2019 

року управлінням організовано зустріч випускників професійно-технічних 

училищ та коледжів міста із  представниками десантно-штурмових військ 

Збройних сил України. 

  У серпні 2019 року у м. Бердичеві організовано засідання обласної 

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання  та 

молодіжної політики. 

   Протягом звітного періоду збережено мережу дитячо - юнацьких 

спортивних шкіл, установ та об’єктів спортивної інфраструктури. 

   Поповнено матеріальну базу спортивних установ міста. Так, у 2018 році 

придбано по два комплекти комп’ютерної техніки для роботи міського 

плавального басейну, міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх» та дитячо-юнацької спортивної школи м. Бердичева. 

         У 2018 році поповнено спортінвентар дитячо-юнацької спортивної 

школи міста Бердичева: придбано 12  футбольних м’ячів  на загальну суму 20 

тис. 592 грн. та 118 найменувань спортивної форми (гетри, футболки, 

спортивні костюми) на загальну суму 29 тис. 400 грн. 

              За кошти міського бюджету за 9 місяців 2019 року для ДЮСШ м. 

Бердичева було придбано 20 футбольних м’ячів для відділення футболу на 

загальну суму 9, 042 тис. грн., 70 шт. манішок для гри в футбол на загальну 

суму 7,210 тис. грн. та спортінвентар для відділення важкої атлетики  

(гантелі, бліни, диски, грифи для штанги, перекладини, канат для кросфіту) 

на загальну суму 85,5 тис. грн. Придбано для роботи ДЮСШ м. Бердичева 

комп’ютерну техніку (комп’ютер, принтер)  на загальну суму 25,З00 тис. грн. 

               У 2018 році, відповідно до проектно-кошторисної документації по 

капітальному ремонту комунальної установи «Міський плавальний басейн»  

по пров. Ветеринарному,  9 у м. Бердичеві,  здійснено капітальний ремонт 

покрівлі даху міського плавального басейну (на загальну суму 1 млн. 813 тис. 

900 грн.) та проведено ремонт вентиляційної системи на суму 1 млн.536 

тис.800 грн. 

 У 2019 році проведено  роботи з утеплення та оздоблення фасаду  

міського плавального басейну (з міського бюджету виділено 2603,007 тис. 

грн.). Дооблаштовано котельню міського плавального басейну   двома 

новими  котлами для опалення на суму 393,992 тис. грн. 



 Також у  2019 році за кошти міського бюджету здійснено поточний 

ремонт підлоги зали для занять важкою атлетикою ДЮСШ в м. Бердичева на 

суму 92,00 тис. грн.  

     Вжито заходів щодо участі у спортивних змаганнях різних рівнів 

спортсменів міста Бердичева. 

Протягом звітного періоду організовано та проведено ряд спортивних 

заходів та змагань з різних видів спорту. Серед них у 2018 слід відзначити 

спортивно – масові заходи з футболу з нагоди  відзначення Всеукраїнського 

дня футболу, спортивне шоу "Богатирські ігри", XXV змагання зі стрибків у 

висоту „XV Меморіал В.О.Лонського", ХІ матчеву зустріч з боксу серед 

збірних команд Житомирської та Івано-Франківської областей пам’яті 

М.М.Самойлова та інші. 

У 2019 році   слід відзначити спортивно – масові заходи, такі як: 

       - Х Кубок міста Бердичева з футболу; 

      - матчеву зустріч з футболу між збірними командами ветеранів м. 

Бердичева та України; 

       -  відкритий чемпіонат Житомирської області з таїландського боксу Муей 

– Тай; 

      - відкритий спортивний - масовий захід на Кубок "Спорт для всіх" з 

волейболу серед жіночих аматорських команд;     

   - спортивні заходи "Ти зможеш, якщо я зміг" для дітей вихованців КЗ « 

Бердичівська ЗОШ - інтернат І-ІІІ ст.» (змагання з настільного тенісу, 

ДАРТСУ, шашок, волейболу); 

   - XXVI Міжнародний турнір зі стрибків у висоту «XVI Меморіал пам’яті 

Віталія Лонського»; 

  -     ХІІ Всеукраїнський  турнір з футболу серед юнаків 2005-2006р.н., 

пам’яті заслуженого тренера України Анатолія Пузача; 

-  ХХ Всеукраїнський турнір з  футболу серед юнаків 2003-2004 р.н., на призи 

Почесного громадянина міста Бердичева Леоніда Копитка; 

- ІІ Всеукраїнський турнір з  футболу серед жінок  «І Меморіал Володимира 

Керносенка»; 

-     легкоатлетичний пробіг «Шаную воїнів. Біжу за Героїв України». 

  

        У місті Бердичеві були організовані та проведені зональні змагання 

серед школярів з  баскетболу, футболу, шашок; зональні змагання в рамках X 

обласної спартакіади серед збірних команд органів місцевого 

самоврядування. Проведено чемпіонати Житомирської області:  з боксу серед 

молоді; з футболу серед юнаків; з легкої атлетики серед юнаків, юніорів, 

молоді та дорослих; з баскетболу серед команд – ветеранів. 



        З квітня 2019 року п’ять обдарованих і перспективних бердичівських 

спортсменів отримують стипендії з міського бюджету. 


