
                       
 

ЗВІТ 
комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради 

по діяльність у 2019 році 
 
З метою розвитку фізичної культури і спорту, в т.ч. проведення спортивно-

масових заходів, визначення основних напрямків подальшого розвитку галузі, 
вирішення проблемних питань тощо на розгляд міської ради та виконкому 
міської ради виносились наступні питання: 

1. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Центральний 
міський стадіон» у новій редакції. 

2. Про затвердження фінансового плану  комунального підприємства 
«Центральний міський стадіон» на 2019 рік. 

3. Про надання Центрального міського стадіону  спортивно-футбольному 
клубу «Нива – В». 

4. Про надання Центрального міського стадіону для проведення ігор 
чемпіонату України з футболу серед військовослужбовців  - учасників 
АТО. 

5. Про надання хокейно-легкоатлетичного  стадіону для проведення 
міжгалузевої спартакіади профспілок. 

6. Про встановлення надбавки за складність та напруженість в роботі 
тренерам-викладачам міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.04.2011 р. №196 «Про 
Порядок використання коштів, передбачених у міському бюджеті на 
надання фінансової підтримки спортивним командам та організаціям та 
про Порядок використання коштів, передбачених у міському бюджеті на 
надання фінансової підтримки (дотації) комунальному підприємству 
«Центральний міський стадіон . 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 05.09.2013 р. № 
1919 «Про затвердження Положення про порядок призначення стипендій 
кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення»,  
зі змінами. 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від  24.11.2017 р. №950 «Про 
виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Вінниці на 
2015-2017 роки та затвердження Програми розвитку фізичної культури та 
спорту в м.Вінниці на 2018-2020 роки», зі змінами. 

10. Про надання Центрального міського стадіону  громадській організації 
«Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО». 

11. Про призначення стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі 
спортивні досягнення.  

12. Про затвердження мережі – плану комплектування відділень  міських 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

13. Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021, 
2022 роки по галузі «Фізична культура і спорт». 

14. Про затвердження Порядку надання цільової матеріальної допомоги для 
вирішення житлових питань ( придбання житла) кращим спортсменам 



Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та спортсменам, які 
представляють  Вінницьку міську об’єднану територіальну громаду . 

Засідання Громадської ради з розвитку фізичної культури  та спорту  в 
м.Вінниця при комітеті по фізичній культурі  і спорту Вінницької міської ради: 
1. Звіт про діяльність міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл та КП 
«Центральний міський стадіон» у 2018 році та плани роботи на 2019 рік 
(березень 2019 року).  
2. Звіт  про виконання карти пріоритетів і цілей професійної діяльності комітету 
по фізичній культурі і спорту у 2018 році та погодження Карти пріоритетів і цілей 
професійної діяльності комітету по фізичній культурі і спорту у 2019 році 
(травень 2019 р.).   
3. Визначення кандидатур – переможців та призерів Всеукраїнських та 
міжнародних змагань для відзначення міською радою за підсумками 1 півріччя 
2019 р. (серпень 2019 р.).  
4. Визначення кандидатур - переможців та призерів Всеукраїнських та 
міжнародних змагань для відзначення комітетом по фізичній культурі та спорту 
міської ради за підсумками 1 півріччя 2019 р. (серпень 2019 р.). 
5. Визначення кандидатур на відзначення Почесними грамотами Вінницької 
міської ради та її виконавчого комітету і грошовими преміями кращих 
спортсменів та їх тренерів за підсумками 2019 спортивного року (листопад 2019 
р.).  
6. Визначення кандидатур – переможців та призерів Всеукраїнських та 
міжнародних змагань для відзначення міською радою за підсумками 2 півріччя 
2019 року (грудень 2019 р.).  
7. Визначення кандидатур - переможців та призерів Всеукраїнських та 
міжнародних змагань для відзначення комітетом по фізичній культурі та спорту 
міської ради за підсумками 2 півріччя 2019 року (грудень 2019 р.). 
 

Динаміка основних змін за останні 5 років (2015-2019 роки). 
В період останніх років суттєво покращено інфраструктуру  міських 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які у щорічному рейтингу Мінмолодьспорту 
посідають призові місця. Функціонує хокейно-легкоатлетичний стадіон міської 
ДЮСШ №1 – єдина в області база олімпійської підготовки.  

Протягом 2015-2019 років в МДЮСШ № 1 проведено реконструкцію 
легкоатлетичних доріжок  та придбано систему автоматичного зрошування, 
роторний зрошувач, страхувальну сітку, зовнішній LED екран, капремонт 
адміністративно-побутового корпусу. 

МДЮСШ №2: капремонт спортмайданчика, капремонти приміщень по 
вул.Узвіз Бузький,33, пр.Юності,25 та 600-річчя, 6.  Придбано систему 
відеоспостереження, яка входить в єдину систему відеоспостереження нашого 
міста. Продовжується реконструкція елінгу. 

МСДЮСШОР з баскетболу: здійснено капремонт ігрового залу та 
облаштовано тренажерний зал.   
         МДЮСШ №5 - капремонт приміщень по вул. Хлібна,1, обладнано 
спортивні приміщення технічними засобами спостереження та сигналізації. 
        МДЮСШ №6 – капремонти двох турнірних залів та покрівлі школи,   
виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 



зовнішньої системи теплопостачання, роботи з капремонту розпочнуться у 2020 
році. 

МК ДЮСШ «Вінниця»: здійснено 1 етап реконструкції приміщення 
школи по вул. Келецька, 94а; капремонти спортивних приміщень.  Придбано 
спортивне обладнання. 

КП «Центральний міський стадіон» : утеплення спортивних залів                  
( заміна вікон та дверей, встановлення лічильників теплообліку), придбано 
господарське обладнання, власними силами облаштовано майданчик зі 
штучним покриттям для гри у міні-футбол. 
 
За 2019 рік: 

З метою створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності 
різних груп населення для зміцнення здоров’я у 2019 році проведено 550 
загальноміських спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, в яких взяло 
участь близько 90,6 тис. чол. 

 Відбулось 237 змагань з дитячо-юнацького спорту, буде залучено  більше 
10 тис. дітей  та підлітків; проведено навчально-тренувальні збори з підготовки і 
забезпечено участь 1780 вінницьких спортсменів у 220 змаганнях 
всеукраїнського, європейського та міжнародного рівнів. За високі спортивні 
досягнення призначено 23 стипендії.  

Вдосконалена система проведення спортивних заходів, активізовано 
діяльність з популяризації та розвитку масового спорту. Основна увага в заходах 
приділяється пропаганді здорового способу життя. Проведено 50 заходів з 
популяризації фізичної культури і спорту  серед усіх категорій населення. 

Протягом року відбулись проекти з популяризації фізичної культури та 
спорту: акції «Обери свій спорт!», «Спортивний ярмарок» - презентації міських 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, організація змагань, інтерактивних ігор та 
конкурсів; «Ти зможеш, якщо зміг я!» - залучення відомих спортсменів до 
проведення майстер-класів, уроків фізичної культури, Олімпійських уроків для 
дітей, демонстрація фото-, відео сюжетів на спортивну тематику; «Спортивні 
ігрища» із зимових видів спорту; комплекс заходів в рамках Олімпійського 
тижня; активна участь вінницьких спортсменів у загальноміських заходах з 
нагоди Дня Перемоги, Дня Європи, Дня фізичної культури і спорту, Дня міста, 
Свята Купала тощо. 

Так, проведено масштабні видовищні заходи під час загальноміських свят: 
Фестиваль спорту «Сила міст -7»  на День Європи - міжнародні змагання  з 
таеквондо ІТФ (Білорусь, Болгарія, Чехія, Україна), Всеукраїнські змагання з 
легкої атлетики серед найсильніших легкоатлетів України тощо та до Дня міста 
проведено фестиваль спорту "Сила міст -8" - відбувся відкритий турнір зі 
спортивного брейк-дансу, батли між суддями, показові виступи та майстер-класи 
зі спортивних танців від чемпіонів світу тощо, до участі у фестивалях залучено 
більше 10000 учасників; в рамках свята  "На Івана, на Купала"  в парку «Дружби 
народів» проведено фестиваль з водних видів спорту «Спортивний купальський 
пікнік» за участю близько 5000 осіб; проведено напівмарафон "Вінниця біжить", 



в якому беруть участь спортсмени з України та світу в кількості біля 3500  осіб, 
загалом кількість учасників заходу складає біля 5 тис.осіб. 

Також на міському рівні організовано та проведено 139 змагань: 86 
чемпіонатів міста,  14 Кубків міста, 39 міських турнірів тощо . 

У м.Вінниці відбулось 32 Кубки та чемпіонати України ( хокей на траві, 
легка атлетика, шахи, шашки, кульова стрільба, веслування на байдарках і каное, 
бодерінг (скелелазіння), спортивна акробатика, УШУ, судомодельний спорт, 
велоспорт шосе, карате кіокушинкай.) 

Велика увага приділяється  розвитку  спорту для осіб з інвалідністю, для 
цієї категорії вінничан проведено  2 спартакіади та проведено 24 навчально-
тренувальні збори по підготовці спортсменів з інвалідністю до участі у 
Всеукраїнських змаганнях.  

Адаптовано  спортивну інфраструктуру до потреб осіб з інвалідністю - на 
досягнення мети доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів фізкультурно-спортивного призначення комунальної 
власності міста проведено наступні заходи : 

МДЮСШ №1,  вул. Хлібна,1: 
- облаштовано вільний проїзд до адмінбудівлі школи;  
- пофарбовано сходинки жовтою фарбою; 
- зроблено проїзд вздовж трибун; 
- встановлено тактильні таблички та піктограми з шрифтом Брайля. 

МДЮСШ №2, вул. Узвіз Бузький, 33: 
- проведено  благоустрій усієї території МДЮСШ №2 з дотриманням усіх 
вимог щодо забезпечення доступності людей з інвалідністю, а саме покладено 
тактильну плитку жовтого кольору, облаштовано пандуси при вході в 
адміністративне приміщення та спортивно-відновлювальний центр, на дверях 
розміщені таблички з шрифтом Брайля. 
- проведено капітальний ремонт жіночої та чоловічої роздягалень, 
облаштовано пандус, пофарбовано контрастні смуги жовтого кольору  при вході, 
розміщено табличку з шрифтом Брайля. 

МДЮСШ №5 вул. Хлібна, 1: 
-  в адміністративно-побутовому корпусі по вул. Хлібній, 1 на вході та 
всередині будівлі встановлено тактильні таблички та піктограми з шрифтом 
Брайля; 
-  оновлено контрастні смуги на вході до будівлі.  

- оновлено контрастні смуги на входах до спортивних залів МДЮСШ 
№5  по вул. Стеценка, 50. 

МДЮСШ №6, вул.Театральна, 24: 
- встановлено пандус; 
- покладено тротуарну плитку на ганок; 
- пофарбовано першу та останню сходинки жовтою фарбою;  
- встановлено таблички зі шрифтом Брайля. 

МК ДЮСШ «Вінниця»: 
- виготовлено та розміщено таблички зі шрифтом "Брайля", зроблені 

позначки  на сходах жовтою фарбою, встановлено пандуси. 
КП «Центральний міський стадіон»: 



- встановлено пандус; 
- на сходинках та пандусі профарбовано контрастні смуги жовтою фарбою; 
- встановлено таблички зі шрифтом Брайля; 
- зроблено вхід на трибуни Центрального міського стадіону в секторах 11,17 
для  осіб з інвалідністю. 

 
В цілому  по місту рівень охоплення населення фізичною культурою і 

спортом склав 24,5%. 
Розвивався велосипедний рух. У 2019 році облаштовано 3,75 км. 

велодоріжок та  проведено 28 велозаходів. На даний час загалом  62,75 км. 
веломережі. 

Оздоровлено та охоплено відпочинком 517 вихованців МДЮСШ. 
Продовжується будівництво спортивних майданчиків у місті.  
Так в 2019 році здійснено будівництво спортивного майданчика для 

ігрових видів спорту по вул. Д. Нечая, 21 (на території комунального закладу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 ВМР"); забудовано 
багатофункціональний спортивний майданчик по вул. Зодчих, 40; нове 
будівництво спортивного майданчика в районі будинку №54 по вул. Москаленка; 
нове будівництво огородження спортивного майданчика по вул. Волошковій. 

На виконання постанови КМУ № 1045 від 09.12.15 "Про затвердження 
Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 
України" щорічне оцінювання фізпідготовленості було проведено серед 
працівників міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, працівників комітету по 
фізичній культурі та спорту, учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста та 
окремих комунальних підприємств.  
  Проведено рейтинг стану фізкультурно-спортивної роботи в закладах 
загальної середньої освіти у 2019 році, підсумки: ЗШ № 18 (1 місце), №27 (2 
місце), №26 (3 місце), №6 (4 місце), №32 (5 місце), №34 (6 місце). 
 

Щодо національно-патріотичного виховання повідомляємо, що з даного 
питання проводиться комплекс заходів. В тому числі комітетом  по фізичній 
культурі та спорту спільно з департаментом освіти проводиться спартакіада 
серед допризовної молоді та змагання серед учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів міста, загальноміська легкоатлетична естафета серед студентів вищих 
навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів міста, присвячена Перемозі над нацизмом 
у Європі за участі ветеранів Великої Вітчизняної війни та учасників АТО, 
спартакіада серед студентів ВНЗ І-ІV р.а. Також підлітки та молодь залучаються 
до участі у загальноміських фізкультурно-спортивних заходах комітету. 
Адміністрація міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл систематично 
проводить освітньо-виховні та інформаційно-просвітницькі заходи серед 
вихованців з національно-патріотичного виховання. 

Забезпечено підготовку та участь вінницьких спортсменів різних вікових 
груп у спортивних заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів з 
олімпійських та неолімпійських видів спорту, у спортивних заходах 
всеукраїнського та міжнародного рівнів тощо. 



В рамках заходів заохочення кращих спортсменів та їх тренерів відзначено 
Почесними грамотами і грошовими преміями, подяками та цінними 
подарунками 1138 осіб ( спортсмени, тренери, активісти та ветерани спорту) 

Забезпечено висвітлення визначних спортивних подій у ЗМІ, інтернет-
ресурсах, телебаченні та радіо. На вулицях міста в рамках міської Програми 
використання соціальної реклами для інформування громадськості та 
профілактики негативних явищ у суспільстві  виготовляються та розміщуються 
білборди: «Спортивна слава Вінниці», «Обери свій спорт!» тощо. 

З 01 січня 2011 року комунальний заклад «Міський центр фізичного 
здоров”я населення “Спорт для всіх» передано у підпорядкування відділу з 
питань молоді та туризму міської ради, який реорганізовано у Центр підліткових 
клубів». Даним Центром продовжується діяльність Центру фізичного здоров’я 
«Спорт для всіх».  Всі заняття в центрі проводяться на безкоштовній основі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

З олімпійських видів спорту 
З метою розвитку олімпійського спорту на розгляд виконавчого комітету 

міської ради виносились наступні питання: 
- про призначення стипендій  кращим спортсменам та їх тренерам; 
- про відзначення переможців та призерів Всеукраїнських та міжнародних 

змагань преміями міського голови /щопівроку/; 
- про відзначення кращих спортсменів та тренерів за підсумками 2019 року 

тощо. 

Результати виступів спортсменів району, міста, ФСТ та відомств на 
чемпіонатах світу, Європи та України, інших головних міжнародних та 
всеукраїнських змаганнях: 

За підсумками 1-го півріччя: 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по-батькові 

Досягнення 

1.  Буй Ірина Василівна 2 місце у Кубку світу з біатлону  
серед спортсменів з УОРА 

2.  Вдовкін Віталій Петрович 1 місце у Кубку Європи з пауерліфтингу 
серед ветеранів 

3.  Вихованець Олена В’ячеславівна 3 місце у Кубку світу зі спортивної акробатики серед 
дорослих 

4.  Гаврищук Анна  
Олександрівна 

3 місце у чемпіонаті Європи з сумо серед дорослих  

5.  Гончарова Валентина  
Олегівна 

2 місце  у чемпіонаті Європи зі стрільби з 
пневматичної зброї  серед дорослих 

6.  Гребенчук Ірина Вікторівна 1 місце у чемпіонаті Європи з сумо 
 серед молоді до 21-го року 

7.  Гуцалюк Антон Сергійович 3 місце у чемпіонаті Європи з таеквондо (ІТФ) 
серед юніорів 

8.  Давиденко Петро Олексійович 2 місце у  чемпіонаті Європи 
з боротьби самбо серед чоловіків  

9.  Даіаурі Важа Важайович 2 місце  у чемпіонаті Європи з сумо  
серед молоді до 23-х років  

10.  Даніленко Данило Вікторович 1 місце у чемпіонаті Європи  
зі стрільби кульової серед молоді 

11.  Денисюк Олексій Ярославович 1 місце у  Кубку світу зі стрільби кульової серед 
спортсменів з УОРА 

12.  Казік Олександр Вікторович 3 місце у Кубку світу з біатлону  
серед спортсменів з УОРА  



13.  Капланська Інна Вадимівна 3 місце у Кубку світу зі спортивної акробатики серед 
дорослих 

14.  Козачковська Ірина Вікторівна 3 місце у чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате 
серед юніорок 

15.  Колесник Світлана Анатоліївна 3 місце у чемпіонаті Європи з сумо 
серед дорослих 

16.  Кравець Володимир Олегович 3 місце у чемпіонаті Європи  
з пауерліфтингу  серед юніорів 

17.  Ляхович Володимир 
Олександрович 

1 місце у чемпіонаті Світу  
з радіоспорту серед юнаків 

18.  Мариненко Дмитро Сергійович 1 місце у чемпіонаті Європи 
 з шашок серед спортсменів з УОРА 

19.  Мороз Андрій 
Юрійович 

1 місце у чемпіонаті світу зі спортивних танців 

20.  Мороз Катерина 
Юріївна 

1 місце у чемпіонаті світу зі спортивних танців  

21.  Нікітінська Олена Павлівна  1 місце у чемпіонаті Європи з сумо серед молоді до 
23-х років 

22.  Панас Юрій 
Володимирович 

3 місце  у  чемпіонаті Європи 
з таеквондо (ІТФ) серед чоловіків 

23.  Приймак Юрій Васильович 1 місце у Кубку Європи з пауерліфтингу 
серед ветеранів 

24.  Прядка Радмір Володимирович 2 місце у чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате 
серед молоді 

25.  Рогова Вікторія Василівна 2 місце у чемпіонаті Європи з сумо серед дорослих   
26.  Рябишин Олександр Олегович 2 місце у чемпіонаті Європи з сумо серед дорослих 
27.  Савченко Анастасія 

Сергіївна 
3 місце у чемпіонаті Європи з таеквондо (ІТФ) 

серед юніорок 
28.  Солоненко Аліна Володимирівна 1 місце у чемпіонаті світу з радіоспорту 

серед юнаків 
29.  Степаніщев Артем Олегович 1 місце у чемпіонаті світу з радіоспорту 

серед юнаків 
30.  Хижняк Ірина Євгенівна 3 місце у Кубку світу зі спортивної акробатики серед 

дорослих 
31.  Чупринко Іван Юхимович 2 місце у чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед 

чоловіків  
32.  Явгусішин Данило Сергійович 2 місце у чемпіонаті Європи з сумо  

серед молоді до 21-го року 
 

За підсумками 2-го півріччя: 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по-батькові 

Досягнення 

1.  Буй Ірина Василівна 2 місце у Кубку світу з біатлону серед спортсменів з УОРА 
2.  Вдовкін Віталій 

Петрович 
1 місце у Кубку Європи з пауерліфтингу 

серед ветеранів 
3.  Вихованець Олена 

В’ячеславівна 
3 місце у Кубку світу зі спортивної акробатики серед дорослих 

4.  Гаврищук Анна  
Олександрівна 

3 місце у чемпіонаті Європи з сумо серед дорослих  

5.  Гончарова Валентина  
Олегівна 

2 місце  у чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї  
 серед дорослих 

6.  Гребенчук Ірина 
Вікторівна 

1 місце у чемпіонаті Європи з сумо  серед молоді до 21-го року 

7.  Гуцалюк Антон 
Сергійович 

3 місце у чемпіонаті Європи з таеквондо (ІТФ) 
серед юніорів 

8.  Давиденко Петро 
Олексійович 

2 місце у  чемпіонаті Європи з боротьби самбо  
серед чоловіків  



9.  Даіаурі Важа 
Важайович 

2 місце  у чемпіонаті Європи з сумо серед молоді до 23-х років  

10.  Даніленко Данило 
Вікторович 

1 місце у чемпіонаті Європи зі стрільби кульової  
серед молоді 

11.  Денисюк Олексій 
Ярославович 

1 місце у  Кубку світу зі стрільби кульової серед спортсменів з 
УОРА 

12.  Казік Олександр 
Вікторович 

3 місце у Кубку світу з біатлону серед спортсменів з УОРА  

13.  Капланська Інна 
Вадимівна 

3 місце у Кубку світу зі спортивної акробатики серед дорослих 

14.  Козачковська Ірина 
Вікторівна 

3 місце у чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате 
серед юніорок 

15.  Колесник Світлана 
Анатоліївна 

3 місце у чемпіонаті Європи з сумо серед дорослих 

16.  Кравець Володимир 
Олегович 

3 місце у чемпіонаті Європи з пауерліфтингу 
 серед юніорів 

17.  Ляхович Володимир 
Олександрович 

1 місце у чемпіонаті Світу з радіоспорту 
серед юнаків 

18.  Мариненко Дмитро 
Сергійович 

1 місце у чемпіонаті Європи  з шашок 
серед спортсменів з УОРА 

19.  Мороз Андрій 
Юрійович 

1 місце у чемпіонаті світу зі спортивних танців 

20.  Мороз Катерина 
Юріївна 

1 місце у чемпіонаті світу зі спортивних танців  

21.  Нікітінська Олена 
Павлівна  

1 місце у чемпіонаті Європи з сумо серед молоді до 23-х років 

22.  Панас Юрій 
Володимирович 

3 місце  у  чемпіонаті Європи з таеквондо (ІТФ) 
серед чоловіків 

23.  Приймак Юрій 
Васильович 

1 місце у Кубку Європи з пауерліфтингу 
серед ветеранів 

24.  Прядка Радмір 
Володимирович 

2 місце у чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате 
серед молоді 

25.  Рогова Вікторія 
Василівна 

2 місце у чемпіонаті Європи з сумо  серед дорослих   

26.  Рябишин Олександр 
Олегович 

2 місце у чемпіонаті Європи з сумо серед дорослих 

27.  Савченко Анастасія 
Сергіївна 

3 місце у чемпіонаті Європи з таеквондо (ІТФ) 
серед юніорок 

28.  Солоненко Аліна 
Володимирівна 

1 місце у чемпіонаті світу з радіоспорту серед юнаків 

29.  Степаніщев Артем 
Олегович 

1 місце у чемпіонаті світу з радіоспорту 
серед юнаків 

30.  Хижняк Ірина 
Євгенівна 

3 місце у Кубку світу зі спортивної акробатики серед дорослих 

31.  Чупринко Іван 
Юхимович 

2 місце у чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед чоловіків  

32.  Явгусішин Данило 
Сергійович 

2 місце у чемпіонаті Європи з сумо серед молоді до 21-го року 

 
До списку кращих за 2019 рік увійшли наступні спортсмени та тренери:  

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Досягнення, звання 

1.  Бичков Ігор 
Анатолійович 

3 місце  у чемпіонаті світу з боротьби греко-римської серед юніорів  
майстер спорту України міжнародного класу 

2.  Білуха Валерій Іванович Заслужений тренер України 
3.  Бойко Володимир 

Петрович 

Тренер вищої категорії комунального закладу «Спеціалізована 
дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з 

веслування ім. Ю. Рябчинської» 



4.  Бутенко Сергій 
Леонідович 

Заслужений тренер України  
 

5.  Вакалюк Роман 
Валерійович 

Заслужений тренер України  
 

6.  Голяк Юрій Леонідович Заслужений тренер України  
 

7.  Гончарова Валентина  
Олегівна  

1 місце у чемпіонаті Європи зі стрільби кульової серед дорослих 
майстер спорту України міжнародного класу 

8.  Давиденко Петро 
Олексійович 

3 місце у чемпіонаті світу з боротьби самбо 
серед чоловіків  

9.  Даіаурі Важа 
Важайович 

1 місце у Кубку світу з сумо серед дорослих 3 місце  
у чемпіонаті світу з сумо серед дорослих, заслужений майстер спорту  

України 
10.  Даіаурі 

Важа Шотайович 
Заслужений тренер України  

 
11.  Денисюк  

Олексій Ярославович 
1 місце у чемпіонаті світу зі стрільби кульової серед спортсменів з 

УОРА майстер спорту України міжнародного класу  
12.  Жовтюк Антон  

Леонідович 
3 місце у чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное  

серед юніорів та молоді до 23-х майстер спорту України 
13.  Ковтун Ігор Сергійович 3 місце у чемпіонаті Європи з боксу серед молоді 

майстер спорту України 
14.  Лядишев Костянтин 

Костянтинович 
Заслужений тренер України  

15.  Мороз Андрій 
Юрійович 

1 місце у чемпіонаті світу зі спортивних танців 
заслужений майстер спорту  України  

16.  Мороз Ірина Павлівна  Тренер зі спортивних танців  клубу спортивних танців «Академія 
танцю» 

17.  Мороз Катерина 
Юріївна 

1 місце у чемпіонаті світу зі спортивних танців 
заслужений майстер спорту  України  

18.  Мустафаєв  
Денис Юрійович 

Заслужений тренер України  
 

19.  Нагорняк Іван 
Григорович 

Старший тренер-викладач з боротьби самбо комунального закладу 
«Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» 

20.  Петров Олег Олегович 3 місце у чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное  
серед юніорів та молоді до 23-х років майстер спорту України 

21.  Пограничний Богдан 
Петрович 

2 місце у чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики серед 
дорослих майстер спорту України 

22.  Стецюк Данило 
Максимович 

2 місце у чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики серед 
дорослих майстер спорту України 

23.  Торкотюк Віктор 
Вікторович 

3 місце  у чемпіонаті світу з тайського боксу серед дорослих 
кандидат в майстри спорту 

 
На даний час у місті діє «Програма розвитку фізичної культури та спорту у 

Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді  на 2018-2020 роки». До 
програми соціально-економічного розвитку міста включено розділ розвитку 
фізичної культури та спорту.  
 Комітету по фізичній культурі і спорту підвідомчі 7 міських дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, в яких культивується 26 видів спорту, займається в 
загальній кількості 2490 осіб: 
1. МДЮСШ №1 
2. МДЮСШ №2  
3. МДЮСШ №3 
4. МСДЮСШОР з баскетболу  
5. МДЮСШ №5 
6. МДЮСШ №6  
7. МК ДЮСШ «Вінниця» 



Здійснюються заходи заохочення - відзначення кращих спортсменів, 
тренерів, активістів, ветеранів спорту, колективів, навчальних закладів тощо. В 
рамках заходів заохочення кращих спортсменів та їх тренерів відзначено 
Почесними грамотами і грошовими преміями, подяками та цінними 
подарунками 1138 особи. 

Також на міському рівні організовано та проведено 139 змагань: 86 
чемпіонатів міста,  14 Кубків міста, 39 міських турнірів тощо. 

За високі спортивні досягнення призначено 23 стипендії.  
Показники фінансування: на галузь фізичної культури і спорту – 57382,7 

тис.грн.; на міські ДЮСШ ( утримання, в т.ч. навчально-тренувальна робота та 
матеріально-технічне забезпечення – 34654,233 тис.грн.;), залучено 
позабюджетних коштів в сумі  196,391 тис.грн. 

З розвитку спортивної інфраструктури 
Для покращення стану спортивних споруд здійснено заходи з оновлення та 

модернізації інфраструктури муніципальних закладів, в тому числі: МДЮСШ № 
1, вул.Хлібна,1:  капітальний ремонт адміністративно-побутового корпусу; 
МДЮСШ № 2, Узвіз Бузький,33:  продовжується реконструкція елінгу; 
МДЮСШ № 5, вул.Хлібна,1: капітальний ремонт роздягалень адміністративно-
побутового корпусу; МДЮСШ № 6, вул.Театральна,24: виготовлено проектно-
кошторисну документацію на капітальний ремонт зовнішньої системи 
теплопостачання; КП «Центральний міський стадіон»: проведено заміну 112,37 
кв.м. вікон у залі боротьби. 

Продовжується реконструкція спортивного комплексу по вул.А.Янгеля,48. 
          На постійній основі з метою оновлення матеріально-спортивної бази 
здійснюється придбання спортивного інвентаря та обладнання для міських 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  

 
Спортивні майданчики, які збудовані  в 2019 році у м.Вінниці 

Здійснено будівництво спортивного майданчика для ігрових видів спорту 
по вул. Д. Нечая, 21 (на території комунального закладу "Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №22 ВМР"); забудовано багатофункціональний спортивний 
майданчик по вул. Зодчих, 40; нове будівництво спортивного майданчика в 
районі будинку №54 по вул. Москаленка; нове будівництво огородження 
спортивного майданчика по вул. Волошковій. 
 

 
 
 
 
 

 
Голова комітету  
по фізичній культурі та спорту                                                Сергій Краєвський  


