
ПРОТОКОЛ № 1/2022 

ЗБОРІВ 

ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ З РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 
СПОРТУ у Вінницькі ОТГ 

30.06.2022 р. 

Присутні:  

Секретар М.Віняр 

Члени громадської ради: 
1. Новік Федір Петрович – почесний член НОК 
2. Хникін Павло Вікторович – голова Вінницького обласного відділення НОК 
України, Заслужений майстер спорту України. 
3. Нагурний Петро Петрович – тренер з важкої атлетики МДЮСШ №5. 
4. Осадчук Денис Геннадійович – тренер МК ДЮСШ «Вінниця». 
5. Самков Георгій Георгійович – голова Вінницької обласної ради ветеранів 
фізичної культури і спорту.  
6. Ворохоб Віталій Олегович – голова Вінницького обласного 
відокремленого підрозділу ВГО «Street Workout».  
7. Даіаурі Важа Шотайович – Заслужений тренер України. 
8. Горільчаний Сергій Олександрович – тренер-викладач з веслувального 
слалому. 
9. Обезюк В’ячеслав  Володимирович- заступник голови федерації футболу 
м.Вінниці. 
10. Здирка Микола Андрійович – старший тренер-викладач з баскетболу 
МСДЮСШОР з баскетболу. 
11. Нецкіна Людмила Вікторівна – голова правління громадської організації « 
Гармонія» 
12. Боднар Микола Миколайович – голова федерації шахів м.Вінниці. 
13. Барчишин Олег Вікторович – голова федерації таеквондо ІТФ Вінницької 
області. 
14. Бузовський Олег Васильович – тренер-викладач МДЮСШ 5. 
15. Золотар Анатолій Дмитрович – голова суддівського комітету  Федерації 
боксу України. 
 
 

Делеговані представники комітету по фізичній культурі і спорту 
Вінницької міської ради –  голова комітету Краєвський С.С. 

Запрошені: адміністрація дитячо-юнацьких спортивних шкіл м.Вінниці. 

 



Порядок денний: 

 
1. Звіт  про діяльність комітету по фізичній культурі та спорту 

Вінницької міської Ради у 2021 році та плани на 2022 рік. 
2. Звіт  про виконання карти пріоритетів і цілей професійної діяльності 

комітету по фізичній культурі і спорту у 2021 році та погодження 
Карти пріоритетів і цілей професійної діяльності комітету по 
фізичній культурі і спорту у 2022 рік. 

3. Складання повноважень  голови громадської ради та обрання нового. 
 
 

 

1. З першого питання порядку денного: виступив голова комітету по 
фізичній культурі та спорту Сергій Краєвський, запропонував на 
розгляд ГР звіт  про діяльність комітету по фізичній культурі та 
спорту Вінницької міської Ради у 2021 році та плани на 2022 рік. 

 

Питання ухвалено одноголосно «за» 

 
 

Вирішили: 
 

Погодити Звіт  про діяльність комітету по фізичній культурі та спорту 
Вінницької міської Ради у 2021 році та плани на 2022 рік. 

 
 

             Результати голосування: з першого питання одноголосно «за»; 

2. З другого питання порядку денного: виступив голова комітету по 
фізичній культурі та спорту Сергій Краєвський, запропонував на 
розгляд ГР звіт  про виконання карти пріоритетів і цілей професійної 
діяльності комітету по фізичній культурі і спорту у 2021 році та 
погодження Карти пріоритетів і цілей професійної діяльності 
комітету по фізичній культурі і спорту у 2022 рік. 

 

 

   Питання ухвалено одноголосно «за» 

 



 
Вирішили: 

 
Погодити Звіт  про виконання карти пріоритетів і цілей професійної 
діяльності комітету по фізичній культурі і спорту у 2021 році та 
погодження Карти пріоритетів і цілей професійної діяльності комітету 
по фізичній культурі і спорту у 2022 рік. 
 

              Результати голосування: з другого питання одноголосно «за». 

3. З третього питання порядку денного: виступив голова комітету по 

фізичній культурі та спорту Сергій Краєвський, запропонував на 

розгляд ГР обрати головою ГР Будяка Ю.Л. згідно протоколу ГР. 

 
Питання ухвалено одноголосно «за» 
 

Вирішили: 
 
Погодити обрання головою громадської ради з розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькі ОТГ Будяка Ю.Л. 

 

                 Результати голосування: з третього питання одноголосно «за». 

 

 

 

 

 

           Секретар                                                                                М.Віняр 

 


