
 

 

ЗВІТ 

про виконання  

Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Вінниці 

на 2015-2017 роки 

 

  Протягом дії Програми  розвитку  фізичної  культури  та  спорту в 

м.Вінниці у 2015-2017 роках діяльність міської влади і організацій  фізичної 

культури і спорту була спрямована на забезпечення прав членів 

територіальної громади в сфері фізичної культури і спорту,  першочергово 

шляхом популяризації здорового способу життя серед мешканців міста,  

надання населенню якісних послуг з фізичної культури і спорту через мережу 

комунальних підприємств, установ і закладів, вирішення питань матеріально-

технічного забезпечення тощо. 

Спостерігаються позитивні  зміни  в  галузі фізичної  культури і  

спорту.  Зокрема, вдосконалена  кількісно та якісно ефективна  система  

проведення    спортивних заходів,  активізовано діяльність з популяризації 

масового спорту, відповідна увага в заходах на виконання Програми 

приділялась збільшенню кількості муніципальних спортивних споруд  та 

приведенню існуючих спортивних споруд у відповідність до сучасних вимог, 

підвищенню якості підготовки та участі вінницьких спортсменів до змагань,  

удосконалення системи дитячо-юнацького спорту та спорту вищих 

досягнень. За звітний період охоплення населення фізичною культурою і 

спортом в цілому  по місту збільшено. 

 У місті проводяться   спортивно – масові   заходи,  загальноміські 

фізкультурно-спортивні заходи до визначних дат та свят,  кількість   яких   

щороку прогресує. 

На постійній основі здійснюються проекти з популяризації фізичної 

культури і спорту: акції «Обери свій спорт!», «Спортивний ярмарок» -  

презентації міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, «Ти вартий 

кращого!»; проекти «Від фізичної культури до олімпійських висот!»,  «Ти 

зможеш, якщо зміг я!»; «Спортивні ігрища» із зимових видів спорту; 

комплекси заходів в рамках  відзначення Дня Перемоги, Дня Європи, Дня 

фізичної культури і спорту,  Дня міста, комплексні змагання серед людей з 

інвалідністю тощо. 

Інноваційними проектами стали наступні. У 2015 році започатковано 

спортивний фестиваль «Сила міст», першою ластівкою якого став 

Всеукраїнський фестиваль здорового способу життя «Vinnytsia workout fest 

2015. Сила міст». У 2016 році вперше у Вінниці до Дня міста організовано 

переможний поєдинок вінничанина Романа Головащенка за звання чемпіона 

Європи за версією IBF проти боксера з Грузії Гогіти Горгіладзе. Бій відбувся 

у м.Вінниці на рингу, встановленому на стадіоні в Центральному парку 

культури і відпочинку. У 2017 році проведено надзвичайно видовищний 

турнір з драгонботу. 



 

 

Також знаковими подіями спортивної Вінниці 2015-2017 років стали: 

міжнародний турнір з фігурного катання "Вінниця Трофі", відкритий турнір з 

ігрового багатоборства, присвячений Героям Євромайдану, чемпіонат 

України з футзалу U-10,  фестиваль зарядки «Рух заради здоров’я», 

Олімпійський день бігу "Рухаємо Вінницю!", чемпіонат України з 

марафонського забігу «Самоперевершення» (12-ти, 24-х та 48-ми годинний 

забіг), футбольний матч на Кубок «Vioil» між командою міської ради та 

командою Вінницького олієжиркомбінату, День фізичної культури та спорту 

Вінниця вкотре відзначила масштабним  благодійним пробігом «З вірою в 

серці», - на зібрані кошти здійснюється придбання медичного обладнання 

для міської лікарні "Центр матері і дитини», - у 2015 році у даному заході 

взяли участь 5857 вінничан - рекордна кількість учасників  в Україні; 

чемпіонати України з боксу, Всеукраїнські змагання з автоспорту, 

міжнародна велогонка «Гран-прі Вінниці», Європейський фестиваль 

спортивної краси, чемпіонат України   з гімнастики  художньої  серед 

школярів, "Фестиваль рухливих ігор", великий бокс – поєдинки 6-го сезону 

Всесвітньої серії боксу «Українських отаманів» проти «Китайських 

драконів», міжнародна матчева зустріч між національною молодіжною 

збірною України та збірною Великобританії тощо; чемпіонати України з 

шахів та шашок, міжнародний турнір з хокею на траві "Кубок Поділля", 

фестиваль дитячого футболу, міжнародний турнір зі спортивної акробатики 

"Зірки над Бугом", Всеукраїнські змагання з бар'єрного бігу, спортивний 

купальський пікнік,  зустріч ветеранів фізичної культури і спорту тощо. 

 Безперечною спортивною подією № 1 у світі у 2016 році стали ХХХІ 

літні Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро, в яких взяли участь вінничани: 

боксери Микола Буценко та Денис Солоненко, легкоатлетки Олена 

Колесниченко та Олена Яновська; 4 місце на дистанції 500 метрів з 

веслування на байдарках і каное виборола Світлана Ахадова та XV Літні 

Паралімпійські ігри, учасниками яких стали Мар’яна Шевчук та Сергій 

Хвалінський (пауерліфтинг) та бронзовий призер Паралімпіади зі стрільби 

кульової Олексій Денисюк.  

Наряду із масовими фізкультурно-спортивними заходами, аудиторією 

яких є широкі кола населення, проводяться локальні чемпіонати, Кубки міста 

та  міські турніри з окремих видів спорту, які теж є важливою складовою 

належного функціонування галузі спорту. 

З метою розвитку велосипедної інфраструктури у місті Вінниці  

департаментом транспорту та зв’язку міської ради в 2015 році облаштовано 

5,4 км велодоріжок, в 2016 році - 10,7 км, у 2017 році - 8, 535 км велодоріжок, 

поновлюється  велосипедна розмітка на вулицях міста. 

Організовуються заходи з популяризації велосипедного руху, в тому 

числі  під час акцій “Обери свій спорт!”, “Олімпійський урок”, 

“Олімпійський тиждень”; велопробігів до Всесвітнього Дня здоров’я, До Дня 

без автомобіля тощо.  



 

 

З метою забезпечення розвитку фізичної культури серед населення 

міста департаментом міського господарства міської ради протягом 2015-2017 

років облаштовано у м. Вінниці 47 багатофункціональних дитячо - 

спортивних та  малих спортивних майданчиків, поле із штучним покриттям 

для гри у футбол. 

На вулицях міста в рамках міської Програми використання соціальної 

реклами для інформування громадськості та профілактики негативних 

явищ у суспільстві  виготовляються та розміщуються білборди: «Вінничани 

на Олімпійських іграх», «Вінничани на Всесвітніх іграх», «Спортивна слава 

Вінниці», «Обери свій спорт!», привітання до Дня фізичної культури  та 

спорту тощо. 

Підвищується ефективність роботи міських дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл. Оптимізовано діяльність міських дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, вивчено доцільність та рентабельність функціонування 

окремих відділень та, як наслідок, ліквідовано окремі відділення (хокей з 

шайбою) та створено нові, більш перспективні (настільний теніс, радіоспорт, 

таеквондо ВТФ, таеквондо ІТФ). 

Відповідно до щорічного рейтингу Міністерства молоді та спорту 

України серед спортивних шкіл держави, у 2015 році за підсумками 

попереднього року міська ДЮСШ № 2  із 1291 спортивної школи України 

посіла почесне третє місце, у 2016 році – уже друге місце серед 1220-ти 

спортивних шкіл. У 2017 році міська комплексна спортивна школа 

«Вінниця» зайняла найвищу сходинку Всеукраїнського рейтингу серед 1155-

ти ДЮСШ України. Названі результати стали найкращими за всю історію 

м.Вінниці. 

Успіхи дитячо-юнацького спорту зумовлено належною увагою з боку 

міської влади: в період останніх років спортивні школи  суттєво оновили 

матеріально-технічну базу, покращено інфраструктуру спортивних 

муніципальних баз, а саме. 

Проведено реконструкцію легкоатлетичних доріжок стадіону міської 

ДЮСШ №1 в Центральному парку культури і відпочинку, на території 

водно-веслувальної бази МДЮСШ №2 встановлено спортивний та дитячий 

майданчики;  на Центральному міському стадіоні забудовано  футбольне  

поле зі штучним покриттям та встановлено дитячий майданчик. 

Капітально відремонтовано спортивні та адміністративні приміщення 

ДЮСШ №№2,5,6,МК ДЮСШ «Вінниця», на баланс МК ДЮСШ «Вінниця» 

передано приміщення котельні, на даний час у ньому проводиться 

реконструкція з надбудовою, - буде обладнано сучасні спортивні зали; 

Центральному міському стадіону виділено земельну ділянку, де планується 

забудова  сучасного комплексу з технічних видів спорту. 

 

У 2015-2017 роках міські ДЮСШ підготували переможців та призерів 

міжнародних та Всеукраїнських змагань: 

 



 

 

Рік Міжнародні змагання Всеукраїнські змагання 

2015 127 662 

2016 135 924 

2017 117 733 

 

Присвоєння спортивних звань в муніципальних ДЮСШ 

 
Рік КМС МСУ МСУМК ЗТУ 

2015 82 9 - - 

2016 94 13 1 2 

2017 58 16 1 - 

 

Забезпечується підготовка та участь вінницьких спортсменів у змаганнях 

обласного, Всеукраїнського, Європейського та світового рівнів; здійснюється 

вагома підтримка вінничан - кандидатів та членів олімпійських збірних 

команд.   

Місто Вінниця впевнено лідирує в обласному огляді-конкурсі на кращу 

організацію роботи з вищої спортивної майстерності та спорту інвалідів, 

займаючи І місце із значним відривом у кількості здобутих очок від інших 

міст області: 
 

Кількість очок з олімпійських видів спорту 
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Здійснюються заходи із заохочення кращих спортсменів та їх тренерів -  

за високі спортивні досягнення їм призначаються стипендії Вінницької 

міської ради; переможці і призери Всеукраїнських та міжнародних змагань за 

підсумками І та ІІ півріччя відзначаються  Грамотами та Подяками  

Вінницької міської ради та її виконавчого комітету і грошовими преміями; за 

підсумками поточного спортивного року традиційно нагороджуються  

спортсмени та тренери за найвагоміші результати у спорті вищих досягнень.  

За період з 2015 по 2017 рік призначено   стипендії 58 спортсменам і їхнім 

тренерам.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


