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ПРОТОКОЛ № 4/2017 

ЗБОРІВ 

ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ З РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 
СПОРТУ У М. ВІННИЦІ 

28.11.2017 р. 

Присутні:  

 Голова громадської ради М.Фільварків, секретар Л. Ільченко. 

Члени громадської ради: 

1. Фільварків Максим Михайлович – голова ГР., голова Вінницької обласної 
федерації веслувального  слалому. 

2. Новік Федір Петрович – директор СДЮСШОР з хокею на траві «Олімпія». 
3. Хникін Павло Вікторович – голова Вінницького обласного відділення 

НОК України, Заслужений майстер спорту України. 
4. Нагурний Петро Петрович – тренер з важкої атлетики МДЮСШ №5. 
5. Самков Георгій Георгійович – заступник голови Вінницької обласної ради 

ветеранів фізичної культури і спорту.  
6. Ворохоб Віталій Олегович – голова Вінницького обласного 

відокремленого підрозділу ВГО «Street Workout».  
7. Москалюк Костянтин Михайлович – заступник директора ШВСМ. 
8. Даіаурі Важа Шотайович - Заслужений тренер України. 
9. Щербацький Андрій Олександрович– громадська організація «Гармонія». 
10. Нецкіна Людмила Вікторівна – центр реабілітації дітей і молоді з 

функціональними обмеженнями. 
11.  Горільчаний Сергій Олександрович – тренер-викладач з веслувального 

слалому. 
12. Обезюк В’ячеслав  Володимирович- заступник голови федерації футболу 

м.Вінниці. 
13. Здирка Микола Андрійович – старший тренер-викладач з баскетболу 

МСДЮСШОР з баскетболу. 
14. Заєць Олександр Іванович – голова федерації греко-римської боротьби 

м.Вінниці. 
15. Боднар Микола Миколайович – голова федерації шахів м.Вінниці. 

 
Делеговані  представники комітету по фізичній культурі і спорту 
Вінницької міської ради – голова комітету С.Краєвський, головний 
спеціаліст – І.Гринюк.  
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Порядок денний 
 

1. Звіт комітету щодо виконання Програми розвитку фізичної культури та 
спорту в м.Вінниці на 2015-2017 роки. 

2. Організація і проведення свята вшанування ветеранів галузі спорту та 
фізичної культури. 

3. Визначення кандидатур на відзначення Почесними грамотами Вінницької 
міської ради та її виконавчого комітету і грошовими преміями кращих 
спортсменів та їх тренерів за підсумками 2017 спортивного року. 

4. Визначення кандидатур на відзначення Почесними грамотами Вінницької 
міської ради та її виконавчого комітету і грошовими преміями переможців 
та призерів Всеукраїнських та міжнародних змагань за підсумками 2 
півріччя 2017 року. 

 

Порядок денний: 

Делеговані представники С.С. Краєвський – голова комітету по фізичній 
культурі та спорту, І.В. Гринюк – головний спеціаліст. 

Обрано  лічильну комісію у складі В.Обезюка та П.Нагурного. 

З першого питання порядку денного: С.Краєвський доповів щодо 
виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Вінниці на 
2015-2017 роки.  

Питання ухвалено одноголосно «за» - 15 осіб, вирішено визнати звіт 
спорткомітету задовільним. 

 
З другого питання порядку денного:  

С.Краєвський виніс на розгляд ГР питання про організацію і проведення 
свята вшанування ветеранів галузі спорту та фізичної культури. 

Представники федерації підтримали пропозицію проведення свята для 
ветеранів галузі спорту та фізичної культури та дали згоду посприяти його 
проведенню. 

Питання ухвалено одноголосно «за» - 15 осіб; 
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З третього питання порядку денного: М. Фільварків запропонував на 
розгляд ГР список кандидатур на відзначення Почесними грамотами 
Вінницької міської ради та її виконавчого комітету і грошовими преміями 
кращих спортсменів та їх тренерів за підсумками 2017 спортивного року: 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Досягнення, звання 

1. 

Брижак  
Алім Валерійович 

3 місце  
у ХХІІІ літніх  

Дефлімпійських іграх,  
майстер спорту України 

з боротьби дзюдо 
2. 

Вихованець  
Олена В’ячеславівна 

2 місце  
у чемпіонаті Європи  

зі спортивної акробатики, 
майстер спорту України 

3. Даіаурі 
Важа Шотайович 

Заслужений тренер України  

4. 
Денисюк  

Олексій Ярославович 

1 місце  
у Кубку світу зі стрільби кульової,  

майстер спорту України міжнародного класу  
5. 

Дзема  
Катерина Іванівна 

9 місце  
у Х Всесвітніх іграх, 

1 місце у чемпіонаті світу зі спортивного 
орієнтування (рогейн) серед молоді, 

майстер спорту України 
6. 

Капланська  
Інна Вадимівна 

2 місце  
у чемпіонаті Європи  

зі спортивної акробатики,  
майстер спорту України 

7. Книш  
Михайло 

Миколайович 

Тренер-викладач  вищої категорії з легкої 
атлетики школи вищої спортивної 

майстерності, майстер спорту України 
міжнародного класу 

8. 
Коба  

Джойс Габріелівна 

1 місце  
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у чемпіонаті Європи з легкої   атлетики серед 
юніорів, майстер спорту України міжнародного 

класу 

9. 
Колесниченко  

Олена Дмитрівна 

3 місце  
у 29 Всесвітній літній                        Універсіаді 

з легкої атлетики, 
  майстер спорту України 

10. Костенко  
Микола  Михайлович 

Заслужений тренер України 

11. 
Крепостняк  

Павло Русланович 

1 місце  
у чемпіонаті Європи з кульової стрільби з 

малокаліберної зброї у вправі МП-10,  
майстер спорту України 

12. Малініна  
Людмила Юхимівна 

Заслужений тренер України 

13. Мариненко  
Дмитро Сергійович  

1 місце  
у чемпіонаті Європи з шашок, Заслужений 
тренер України,                  майстер спорту 

14. Мустафаєв  
Денис Юрійович 

Заслужений тренер України 

15. Пронтішева  
Людмила Павлівна  

Заслужений тренер України 

16. Прошин  
Володимир 

Миколайович 

Тренер-викладач вищої категорії СДЮСШОР з 
легкої атлетики 

17. 

Слушний  
Антон Сергійович 

3 місце 
у ХХІІІ літніх  

Дефлімпійських іграх, 
майстер спорту України міжнародного класу з 

боротьби дзюдо 
18. 

Тросюк  
Світлана Анатоліївна 

1 місце 
у Х Всесвітніх іграх з сумо, 

Заслужений майстер спорту України з сумо, 
нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня 

19. Хижняк  
Ірина Євгенівна 

2 місце  
у чемпіонаті Європи  

зі спортивної акробатики,  



5 
 

 

Ф.Н. по третьому питанню на наступний рік запропонував зробити акцент 
на олімпійських видах спорту. 

Проголосували: – 2 – «за» 
0 – «проти» 
13 – «утрималися» 

В результаті подальшого обговорення запропоновано рекомендувати 
комітету по ФК і С ВМР запропонований  список. 

 Проголосували: 15 – «за». 

З четвертого питання порядку денного: М. Фільварків запропонував на 
розгляд ГР список кандидатур на відзначення Почесними грамотами 
Вінницької міської ради та її виконавчого комітету і грошовими преміями 
переможців та призерів Всеукраїнських та міжнародних змагань за 
підсумками 2 півріччя 2017 року: 

 

майстер спорту України 
20. 

Шкатула  
Денис Юрійович 

1 місце   
в особисто-командному молодіжному 

чемпіонаті світу з шашок-64, 
майстер спорту України 

міжнародного класу 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по-батькові 

Досягнення 

1.  Бабський 
Костянтин Олександрович 

1 місце 
у чемпіонаті України з веслувального 

слалому 
2.  Бабушок 

Максим Володимирович 

3 місце 
у чемпіонаті Європи  
зі  стрільби кульової  

3.  Басюк 
Анастасія Юріївна 

1 місце  
у чемпіонаті світу зі спортивного 

орієнтування серед молоді 
4.  

 
Василюк  

Людмила Олександрівна 
2 місце  

у відкритому літньому чемпіонаті 
України зі стрільби кульової 
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5.  Вдовкін 

Віталій Петрович 
1 місце 

у чемпіонаті світу з пауерліфтингу 
6.  Гевчук  

Богдан Ігорович 
1 місце  

у чемпіонаті світу зі спортивної 
радіопеленгації серед юнаків 

7.  Голюк  
Віталій Вадимович 

2 місце  
в особистому чемпіонаті України  з 

веслування на байдарках і каное 
8.  Гончарова  

Валентина Олегівна 
2 місце  

у відкритому літньому чемпіонаті 
України зі стрільби кульової 

9.  
 

Горільчаний  
Сергій Олександрович 

2 місце  
у чемпіонаті України  

з веслувального слалому  
10.  Даніленко  

Данило Вікторович 
1 місце  

у чемпіонаті України зі стрільби 
кульової 

11.  Джерук  
Максим Романович 

1 місце  
у чемпіонаті України з веслувального 

слалому  
12.  Добротворська  

Вікторія Вікторівна 
1 місце  

у  чемпіонаті України з веслувального 
слалому  

13.  Дремлюга  
Максим Петрович 

1 місце  
у чемпіонаті світу зі спортивної 

радіопеленгації  
14.  Жмуцький  

Павло Леонідович 
2 місце  

в особистому чемпіонаті України з 
веслування на байдарках і каное 

15.  
Захарова  

Поліна Володимирівна 

1 місце  
у чемпіонаті світу  

зі спортивного орієнтування серед 
молоді 

16.  Карпенко  
Іван Миколайович 

3 місце  
у чемпіонаті світу  
з годзюрю-карате 

17.  Козачковська  
Ірина Вікторівна 

3 місце  
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у чемпіонаті Європи серед молоді та 
кадетів  

з  кіокушинкай карате 
18.  Копистинський  

Роман Павлович 
1 місце  

у командному чемпіонаті України з 
веслування на байдарках і каное 

19.  Корольов  
Андрій Олегович 

2 місце  
у чемпіонаті України  

з велоспорту  
20.  Костишен  

Дмитро Вікторович 
1 місце 

в особистому чемпіонаті України  з 
веслування на байдарках і каное 

21. Кравчук  
Сергій Вадимович 

1 місце  
у командному чемпіонаті України з 

веслування на байдарках і каное 
22. Кремінський  

Владислав Олегович 
1 місце  

в осінньому чемпіонаті України з 
велоспорту 

23. Крижанський  
Марат Хамідович 

1 місце  
у Кубку Європи з дзюдо  

24. Кучер  
Каріна Олексіївна 

1 місце  
у чемпіонаті Європи з сумо серед 

дітей, дівчат та юнаків 
25. Кушнір  

Володимир Вахтангович 
3 місце  

у чемпіонаті Європи з боксу 
26. Лахманов  

Денис Олександрович 
1 місце  

в особистому чемпіонаті України з 
веслування на байдарках і каное 

27. Леськів  
Леся Северинівна 

1 місце  
у чемпіонаті Європи зі 

стрільби  кульової 
28. Ляхович  

Володимир 
Олександрович 

2 місце  
у чемпіонаті світу зі спортивної 

радіопеленгації серед юнаків 
29. Мельник  

Дмитро Володимирович 
1 місце  

у чемпіонаті України  
зі стрільби кульової   

серед юнаків 
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30. Нагорнюк 

Сергій Васильович 

1 місце  
у чемпіонаті світу зі спортивного 

орієнтування серед молоді 
31. Ніходовська  

Олена Ігорівна 
1 місце  

у  чемпіонаті України з веслувального 
слалому серед дорослих  

32. Огер  
Світлана Вікторівна 

1 місце   
у чемпіонаті України зі стрільби 

кульової  
33. Омельчук  

Яна Олексіївна 
1 місце  

у чемпіонаті України з веслувального 
слалому серед дорослих  

34. Підручний  
Вадим Миколайович 

2 місце  
у чемпіонаті України з 

легкоатлетичного кросу   
35. Пікіняр  

Василь Русланович 
2 місце  

у чемпіонаті Європи з шашок-100  
36. 
 

Поліщук  
Вікторія Петрівна 

1 місце  
у чемпіонаті України з класичного 
пауерліфтингу серед чоловіків та 

жінок, юніорів та юніорок, 
юнаків                 та дівчат 

37. Приймак 
Юрій Васильович 

1 місце 
у чемпіонаті світу з пауерліфтингу 

38. Розгонюк  
Андрій Геннадійович 

1 місце 
в осінньому чемпіонаті України з 

велоспорту 
39. Слободянюк  

Артем Владиславович 
2 місце  

у  командному чемпіонаті України з 
веслування на байдарках і каное 

40. Солоненко  
Денис Вікторович 

2 місце  
у чемпіонаті України  

з боксу 
41. Стецюра  

Вікторія Віталіївна 
2 місце  

у відкритому чемпіонаті України зі 
стрільби кульової  

42. Тітаренко  
Дмитро Олегович 

1 місце  
у чемпіонаті України 
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В результаті обговорення запропоновано рекоментувати комітету по ФК 

і С ВМР запропонований  список. 

 Проголосували: 15 – «за». 

Вирішили: 
 

1. Вирішили визнати звіт комітету задовільним. 
2. Підтримали представники ГР питання про організацію і проведення 

свята вшанування ветеранів галузі спорту та фізичної культури та дали 
згоду посприяти його проведенню. 

з велоспорту   

43. Токарчук  
Олексій Андрійович 

1 місце  
у чемпіонаті України  

з боксу 
44. Туркенич  

Євген Миколайович 
2 місце  

у чемпіонаті України  
з веслувального слалому  

45. Хворостяний  
Іван Іванович 

1 місце  
у командному чемпіонаті України з 

веслування на байдарках і каное 
46. Хникін  

Віктор Павлович 
1 місце  

у чемпіонаті України з плавання серед 
молоді 

47. Хникін  
Олексій Павлович 

1 місце  
у чемпіонаті України  

з плавання серед молоді 
48. Царьков  

Олег Сергійович 
1 місце  

у чемпіонаті України зі стрільби 
кульової з пневматичної зброї  

49. Чернявський  
Андрій Сергійович 

2 місце  
в осінньому чемпіонаті України з 

велоспорту 
50. Шепітко  

Дмитро Ігорович 
2 місце  

у командному чемпіонаті України з 
легкої атлетики  
з багатоборства 
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3. Затвердити спорткомітету список кандидатур на відзначення Почесними 
грамотами Вінницької міської ради та її виконавчого комітету і 
грошовими преміями кращих спортсменів та їх тренерів за підсумками 
2017 спортивного року. 

4. Затвердити спорткомітету список кандидатур на відзначення Почесними 
грамотами Вінницької міської ради та її виконавчого комітету і 
грошовими преміями переможців та призерів Всеукраїнських та 
міжнародних змагань за підсумками 2 півріччя 2017 року. 

5. Наступне засідання  громадської ради провести  у 1 кварталі 2018 року. 
 

     

  
Секретар                                                                           Л. Ільченко 
 
Голова громадської ради                                             М.Фільварків  

 


