
 

ЗВІТ 

комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради за 2017 рік 

З фізичної культури та неолімпійських видів спорту 
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 проект рішення міської ради «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» 

2. Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2018, 2019 та 

2020 роки по галузі «Фізична культура і спорт» 

3. Про затвердження мережі – плану комплектування відділень міських 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

4. Про встановлення надбавки до посадового окладу  тренерам- викладачам 

дитячо-юнацьких спортивних  шкіл міста та преміювання керівників цих 

шкіл,   їх заступників та інструкторів-методистів 

5. Про відзначення переможців та призерів Всеукраїнських та міжнародних 

змагань преміями міського голови /щопівроку/. 

6. Про призначення стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі 

спортивні досягнення. 

7. Про затвердження фінансового плану на 2018 рік  КП «Центральний 

міський стадіон». 

На засідання «Громадської ради з розвитку фізичної культури та спорту в 

м.Вінниці» при комітеті по фізичній культурі та спорту протягом року 

виносились наступні питання: 

1. Звіт про діяльність міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл у 2016 році 

та плани роботи на 2017 рік. 

2. Звіт комітету про діяльність комітету по фізичній культурі та спорту у 2016 

році, виконання карти пріоритетів.  

3. Обговорення проекту Програми розвитку фізичної культури та спорту в 

м.Вінниці на 2018-2020 роки.  

4. Визначення кандидатур – переможців та призерів Всеукраїнських та 

міжнародних змагань для відзначення міською радою. 

5. Визначення кращих працівників галузі, ветеранів, активістів фізичної 

культури і спорту для відзначення з нагоди Дня фізичної культури і спорту. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Звіт комітету щодо виконання Програми розвитку фізичної культури та 

спорту в м.Вінниці на 2015-2017 роки. 



З метою створення умов для забезпечення оптимальної рухової 

активності різних груп населення для зміцнення здоров’я у 2017 році проведено 

510 загальноміських спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, в яких 

взяло участь близько 85 тис. чол. 

        Відбулось  235 змагань з дитячо-юнацького спорту,  залучено  близько 10 

тис. дітей  та підлітків; проведено навчально-тренувальні збори з підготовки і 

забезпечено участь 1,8 тис. вінницьких спортсменів у 220 змаганнях 

всеукраїнського, європейського та міжнародного рівнів. За високі спортивні 

досягнення призначено 15 стипендій.  

       Проведено 54 заходи з популяризації фізичної культури і спорту  серед 

усіх категорій населення.    

Велика увага приділялась  розвитку  спорту для людей з інвалідністю, для 

цієї категорії вінничан проведено  наступні заходи: 

1. Весняна спартакіада серед людей з інвалідністю "Спорт розвиває людину - 

ми віримо в спорт!".  

2. Спартакіада серед спортсменів з інвалідністю «Здоровий духом» (баскетбол, 

боулінг,більярд,теніс настільний,хокей настільний). 

3. Призерам та учасникам ХХІІІ Дефлімпійських ігор (5 спортсменам та 2 

тренерам) призначено стипендії за високі спортивні досягнення. 

4. До Дня фізичної культури та спорту кращих  спортсменів з інваспорту 

відзначено Почесними грамотами Вінницької міської ради та її виконавчого 

комітету і грошовими преміями. 

5. Надано матеріальну допомогу з нагоди відзначення Міжнародного  дня 

людей з інвалідністю 25 спортсменам. 

6. Проведено 44 навчально-тренувальні збори з метою підготовки до участі: у  

чемпіонаті України зі стрільби кульової серед спортсменів з ураженням ОРА; у  

відбірковому турнірі з дзюдо серед спортсменів з вадами слуху (відбірковий до 

Дефлімпійських ігор); у чемпіонаті України з пауерліфтингу серед спортсменів 

з ураженням ОРА; у чемпіонаті України з тенісу настільного серед спортсменів 

з ураженням ОРА; у  23 літніх Дефлімпійських іграх-2017 з дзюдо серед 

спортсменів з вадами слуху в м.Самсун (Туреччина);  у чемпіонаті України з 

плавання серед спортсменів-інвалідів з розумовими та фізичними вадами;  у  

чемпіонаті України з дзюдо серед спортсменів з вадами слуху;  у чемпіонаті 

України з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю; у  чемпіонаті світу 

зі стрільби кульової серед спортсменів з ураженням ОРА в Південній Кореї 

тощо 

7. Відкритий турнір з регбі на візках серед осіб з ураженням опорно-рухового 

апарату. 

8. Відкритий міський турнір з риболовного спорту серед осіб з інвалідністю. 

9. Відкритий міський турнір з риболовного спорту cеред юнаків та дівчат з 

інвалідністю. 

10. Відкритий міський турнір з волейболу серед спортсменів-інвалідів з 

розумовими та фізичними вадами. 

11. Відкритий міський турнір з новуса серед спортсменів з інвалідністю. 

12. Відкритий міський турнір з шахів та шашок серед людей з інвалідністю з 

вадами зору. 

 Адаптовано  спортивну інфраструктуру до потреб людей з інвалідністю, 

в т.ч. облаштовано пандуси та на усіх об’єктах підпорядкованих комітету по 



фізичній культурі і спорту закладів на сходах в приміщеннях і ззовні будинку, 

краї першої і останньої сходинок в переходах пофарбовані яскраво-жовтим 

кольором безпеки. Поверхні першої і останньої сходинок рельєфні; на 

прозорих, скляних дверях підпорядкованих закладів  нанесено яскраву 

контрастну позначку (прямокутник 10х20 см або коло діаметром 15 см жовтого 

кольору), яка розташована на рівні 1,2 м – 1,5 м від підлоги; таблички 

рельєфно-крапковим шрифтом "Брайля", які дублюють номери і надписи з 

інформацією про призначення приміщень виготовлені та встановлені усіма 

закладами, підпорядкованими комітету.  

В цілому  по місту рівень охоплення населення фізичною культурою і 

спортом склав 23,5%. 

      Оздоровлено та охоплено відпочинком 569 вихованців міських ДЮСШ. 

  Спостерігається високий показник залучення дітей шкільного віку до 

занять в ДЮСШ, який на даний час складає 16,6 % (дітей шкільного віку 39 430 

осіб, займається у спортивних школах 6526 осіб). 

Продовжується будівництво спортивних майданчиків у місті. Так у 2017 

році збудовано 14 спортивних майданчиків. Збудовано 8, 535 км. велодоріжок. 

Також з метою розвитку спортивної інфраструктури у 2018 році за 

рахунок співфінансування держфонду передбачено будівництво 

багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту по вул.Чехова - 

передбачено   10 млн.грн. з міського бюджету + 30,0 млн.грн. з держбюджету; 

загальна вартість будівництва 90 млн.грн. 

На виконання постанови КМУ № 1045 від 09.12.15 "Про затвердження 

Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості 

населення України" повідомляємо, що 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 

загальноосвітніх закладах міста Вінниця у 2017 році, підсумки: 

6м – НВК: школа-гімназія  №23 

5м –  школа №8 

4м –  школа №32 

3м – школа №18 

2м – школа №21 

1м – школа №27 

З метою створення умов для підвищення фізичної підготовленості молоді 

для проходження служби у Збройних Силах України проведено спортивні 

змагання ( спартакіаду) з допризовної підготовки серед учнів загальноосвітніх 

закладів міста з 5 видів спорту. 

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 та цінними 

подарунками 346 осіб ( спортсмени, тренери, авктивісти 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: «Вінничани на Олімпійських іграх», «Вінничани на Всесвітніх іграх», 

«Спортивна слава Вінниці», «Обери свій спорт!», привітання до Дня фізичної 

культури  та спорту тощо. 

З олімпійських видів спорту 
 З метою розвитку олімпійського спорту на розгляд виконкому міської ради виносились 

наступні питання: 

- про призначення стипендій  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 2017 року 

тощо. 

У двадцятку кращих увійшли наступні спортсмени та тренери:  

1. Тросюк Світлана Анатоліївна – 1 місце у Х Всесвітніх іграх з сумо, 

Заслужений майстер спорту України з сумо, нагороджена орденом «За 

заслуги» III ступеня. 

2. Даіаурі Важа Шотайович – Заслужений тренер України. 

3. Брижак Алім Валерійович - 3 місце у ХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх, 

майстер спорту України з боротьби дзюдо. 

4.Слушний Антон Сергійович - 3 місце у ХХІІІ літніх Дефлімпійських 

іграх, майстер спорту України міжнародного класу з боротьби дзюдо 

5. Костенко Микола  Михайлович - Заслужений тренер України. 

6. Дзема Катерина Іванівна - 9 місце у Х Всесвітніх іграх,1 місце у 

чемпіонаті світу зі спортивного орієнтування (рогейн) серед молоді, 

майстер спорту України. 

7. Пронтішева Людмила Павлівна – Заслужений тренер України. 

8. Коба Джойс Габріелівна - 1 місце у чемпіонаті Європи з легкої   атлетики 

серед юніорів, майстер спорту України міжнародного класу. 

9. Прошин Володимир Миколайович  - тренер-викладач вищої категорії 

СДЮСШОР з легкої атлетики. 

10. Денисюк Олексій Ярославович - 1 місце у Кубку світу зі стрільби 

кульової, майстер спорту України міжнародного класу. 

11.  Крепостняк Павло Русланович - 1 місце у чемпіонаті Європи з 

кульової стрільби з малокаліберної зброї, майстер спорту України. 

12. Мустафаєв Денис Юрійович  - Заслужений тренер України. 

13. Хижняк Ірина Євгенівна - 2 місце у чемпіонаті Європи зі спортивної 

акробатики, майстер спорту України. 

14. Вихованець Олена В’ячеславівна - 2 місце у чемпіонаті Європи зі 

спортивної акробатики, майстер спорту України. 

15. Капланська Інна Вадимівна - 2 місце у чемпіонаті Європи зі спортивної 

акробатики, майстер спорту України. 

16. Малініна Людмила Юхимівна - Заслужений тренер України. 

17. Колесниченко Олена Дмитрівна - 3 місце у 29 Всесвітній літній                        

Універсіаді з легкої атлетики, майстер спорту України. 



18. Книш Михайло Миколайович - тренер-викладач  вищої категорії з легкої 

атлетики школи вищої спортивної майстерності, майстер спорту України 

міжнародного класу. 

19. Мариненко Дмитро Сергійович - 1 місце у чемпіонаті Європи з шашок, 

Заслужений тренер України,   майстер спорту. 

20. Шкатула Денис Юрійович - 1 місце  в особисто-командному 

молодіжному чемпіонаті світу з шашок-64, майстер спорту України 

міжнародного класу. 

Результати виступів спортсменів міста на чемпіонатах світу, Європи та 

України, інших головних міжнародних та всеукраїнських змаганнях: 

І півріччя 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Досягнення 

1.  Аніпченко Анна Сергіївна 1 місце  

 у чемпіонаті України з естафетного бігу 

2.  Бабушок Максим 

Володимирович 

2 місце 

у чемпіонаті Європи 

з пневматичної зброї серед юніорів 

3.  Басюк Анастасія 

Юріївна 

1 місце 

у чемпіонаті Європи 

зі спортивного орієнтування (рогейн)  

4.  Бачинський 

Павло 

Олегович 

1 місце 

у чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ  

серед дорослих 

5.  Бездітний Володимир 

Миколайович 

1 місце 

у чемпіонаті Європи 

зі спортивного орієнтування (рогейн)  

6.  Вихованець Олена 

В'ячеславівна 

1 місце  

у чемпіонаті України   

зі спортивної акробатики  

7.  Вдовкін Віталій Петрович 1 місце 

у чемпіонаті Євразії з пауерліфтингу 

8.  Грабік Олександра 

Володимирівна 

1 місце  

у чемпіонаті України зі стрільби з лука серед 

спортсменів 1997 р.н.  

та молодших 

9.  Даіаурі Важа Важайович 3 місце  

у чемпіонаті Європи 

з сумо серед дорослих 

10.  Денисюк Олексій 

Ярославович 

1 місце  

у Кубку світу зі стрільби кульової 

11.  Дорошенко Тетяна 

Юріївна 

1 місце  

 у чемпіонаті України з естафетного бігу 

12.  Дячук Олексій 

Олександрович 

1 місце 

у чемпіонаті України з веслувального слалому 

13.  Захарова Поліна 

Володимирівна 

1 місце 

у чемпіонаті Європи 

зі спортивного орієнтування (рогейн)  

14.  Зарубіна Анна Сергіївна 1 місце  

у чемпіонаті України   

зі стрибків на акробатичній доріжці 

15.  Ільніцький Костянтин 1 місце  



Федорович у чемпіонаті України з боротьби дзюдо 

16.  Капланська Інна Вадимівна 1 місце  

у чемпіонаті України   

зі спортивної акробатики 

17.  Кириленко Богдан 

Васильович 

1 місце  

у чемпіонаті України зі стрільби кульової 

18.  Козел Дмитро 

Миколайович 

1 місце 

у чемпіонаті Європи 

зі спортивного орієнтування (рогейн)  

19.  Коломієць Віталій 

Андрійович 

3 місце  

у чемпіонаті світу з пауерліфтингу 

20.  Комаровський Антон 

Олександрович 

1 місце  

у чемпіонаті України з легкої атлетики 

21.  Корольов Андрій Олегович 1 місце  

у чемпіонаті України з велоспорту серед дорослих 

22.  Кремінський Владислав 

Олегович 

1 місце  

у чемпіонаті України з велоспорту 

23.  Крепостняк Павло 

Русланович 

1 місце  

у чемпіонаті України зі стрільби кульової  

24.  Леськів Леся Северинівна 1 місце  

у чемпіонаті України  зі стрільби кульової 

25.  Мадей Олександр 

Сергійович 

1 місце  

у чемпіонаті України   

зі спортивної акробатики 

26.  Мариненко Дмитро 

Сергійович 

1 місце  

у чемпіонаті Європи з шашок 

27.  Мельник Дмитро 

Володимирович 

1 місце 

у відкритому чемпіонаті України зі стрільби 

кульової 

28.  Мельничук Ольга  

Іванівна 

1 місце  

 у чемпіонаті України з естафетного бігу 

29.  Нагорнюк Сергій 

Васильович 

1 місце 

у чемпіонаті Європи 

зі спортивного орієнтування (рогейн) 

30.  Науменко Дмитро 

Валентинович 

1 місце  

у чемпіонаті України   

зі спортивної акробатики 

31.  Непомнящий Віталій 

Сергійович 

1 місце  

у чемпіонаті України   

зі спортивної акробатики 

32.  Огер Світлана Вікторівна 1 місце  

у відкритому чемпіонаті України зі стрільби 

кульової 

33.  Плохотнюк Дарина 

Андріївна 

1 місце  

у чемпіонаті України   

зі спортивної акробатики  

34.  Приймак Юрій Васильович 1 місце 

у чемпіонаті Євразії з пауерліфтингу 

35.  Рой Наталія Віталіївна 1 місце 

у чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ  

серед дорослих 

36.  Рубановська Наталя 

Миколаївна 

3 місце  

у Кубку світу з біатлону 

37.  Семикрас Святослав 

Сергійович 

3 місце  

у чемпіонаті Європи 



з сумо серед дорослих 

 

38.  Слободянюк Артем 

Владиславович 

1 місце 

у чемпіонаті України з веслування на байдарках і 

каное 

39.  Слободянюк Максим 

Віталійович  

1 місце  

на чемпіонаті України з пауерліфтингу 

40.  Сметанюк Олександр 

Олександрович 

1 місце  

у зимовому чемпіонаті України з велоспорту 

41.  Стефанчишин Ярослав 

Ігорович 

1 місце  

 у чемпіонаті України з легкої атлетики  

у приміщенні 

42.  Томляк Марина Василівна 1 місце  

у чемпіонаті України 

з кікбоксингу 

43.  Флора Ганна Петрівна 1 місце  

 у чемпіонаті України з естафетного бігу 

44.  Хижняк Ірина 

Євгенівна 

1 місце  

у чемпіонаті України   

зі спортивної акробатики  

45.  Царьков Олег Сергійович 2 місце 

у чемпіонаті Європи з пневматичної зброї 

 

46.  Чернявський Андрій 

Сергійович 

1 місце  

у зимовому чемпіонаті України з велоспорту 

47.  Чехівська Юлія 

Станіславівна 

1 місце 

у командному чемпіонаті України з легкої атлетики 

(естафетний біг 4х800м) 

48.  Шевчук Мар’яна Сергіївна 1 місце 

у Кубку світу з пауерліфтингу 

49.  Шкатула Денис Юрійович 1 місце  

у чемпіонаті України з шашок-64 серед молоді та 

юнаків 

50.  Шкарапута Ірина 

Олександрівна 

2 місце 

у чемпіонаті світу з пауерліфтингу 

ІІ півріччя 
№ 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 

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  

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 

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 

 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 



З 2015 по 2017 роки у м.Вінниці діяла «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в м.Вінниці на 2015-2017 роки». На даний час у місті діє 

«Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Вінниці на 2018-2020 

роки». До програми соціально-економічного розвитку міста включено розділ 

розвитку фізичної культури та спорту. 

Набула розвитку інфраструктура  спортивних закладів міста, а саме. 

Продовжується реконструкція  приміщення по вул.Келецька 94а ( у 2017 р. 

завершено 1 етап реконструкції).  В міській дитячо-юнацькій спортивній школі   

№2 здійснено благоустрій території по Узвозі Бузькому,33; також розпочато 

перехідний у 2018 рік  капітальний ремонт адмінбудівлі та відновлювального 

центру. Проведено капітальний ремонт приміщення МДЮСШ №2 по 

вул.Юності,25. В міській дитячо-юнацькій спортивній школі №6 проведено 

капітальний ремонт турнірної зали, покрівлі та продовжується капітальний 

ремонт приміщень. В спортивному залі «Золота рукавичка» по вул. 

Ак.Янгеля,33 міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 

«Вінниця» проведено встановлення вентиляційної системи. Реконструкція 

приміщення спортивного комплексу по вул. Янгеля, 48  - у попередніх роках 

виконано передпроектну пропозицію, у 2018 році планується початок робіт.  

Міською радою проведена певна робота із залучення потенційних інвесторів, 

але перемовини в даному напрямку не дали позитивних результатів. 

Виготовлено ПКД на будівництво комплексу для технічних видів спорту. 

 Комітету по фізичній культурі і спорту підвідомчі 7 міських дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, в яких культивується 24 види спорту, займається в 

загальній кількості 2181 особи: 

1. МДЮСШ №1 

2. МДЮСШ №2  

3. МДЮСШ №3 

4. МСДЮСШОР з баскетболу  

5. МДЮСШ №5 

6. МДЮСШ №6  

7. МК ДЮСШ «Вінниця» 

Проводились   спортивно – масові   заходи,  загальноміські фізкультурно-

спортивні заходи до визначних дат та свят,  кількість   яких   щороку 

збільшується. Прогресує кількість організованих чемпіонатів, першостей та 

міських турнірів з видів спорту. Забезпечується підготовка та участь 

вінницьких спортсменів у змаганнях обласного, Всеукраїнського, 

Європейського та світового рівнів; надається вагома підтримка вінничан - 

кандидатів та членів олімпійських збірних команд.   

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 



З розвитку спортивної інфраструктури 
Для покращення стану спортивних споруд міста - здійснення 

модернізації, реконструкції,   капітального ремонту, проектування та 

будівництва нових спортивних об'єктів протягом року здійснювались наступні 

заходи: 
1. Здійснювалось забезпечення обладнанням та інвентарем закладів та установ, 

комунальних підприємств, спортивних баз та спортивних об’єктів комунальної 

власності міста. 

2. Здійснювалось забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням. 

3. Здійснювалось оновлення спортивного обладнання залів та ігрових майданчиків в 

закладах комунальної власності міста. 

4. Продовжується реконструкція  приміщення по вул.Келецька 94а ( у 2017 р. 

завершено 1 етап реконструкції). 

5. В міській дитячо-юнацькій спортивній школі   №2 здійснено благоустрій території 

по Узвозі Бузькому,33; також розпочато перехідний у 2018 рік  капітальний ремонт 

адмінбудівлі та відновлювального центру.  

6. Проведено капітальний ремонт приміщення МДЮСШ №2 по вул.Юності,25.  

7. В міській дитячо-юнацькій спортивній школі №6 проведено капітальний ремонт 

турнірної зали, покрівлі та продовжується капітальний ремонт приміщень.  

8. В спортивному залі «Золота рукавичка» по вул. Ак.Янгеля,33 міської комплексної 

дитячо-юнацької спортивної школи «Вінниця» проведено встановлення 

вентиляційної системи. 

9. Реконструкція приміщення спортивного комплексу по вул. Янгеля, 48  - виконано 

передрпоектну пропозицію. Міською радою проведена певна робота із залучення 

потенційних інвесторів, але перемовини в даному напрямку не дали позитивних 

результатів. Виготовлено ПКД на будівництво комплексу для технічних видів спорту. 

10. Впроваджено в закладах фізичної культури і спорту енергозберігаючі заходи. 

11. Здійснено  благоустрій територій закладів фізичної культури і спорту комунальної 

власності міста. 

12. Забезпечено ведення енергетичного моніторингу в онлайн режимі в закладах 

фізичної культури і спорту. 

13. Сприяння  будівництву багатофункціональних спортивних майданчиків та 

стадіонів з врахуванням принципу доступності населенню у всіх районах міста. 

 

Спортивні майданчики, які збудовані  в 2017 році у м.Вінниці 

1. Спортивно-тренажерний майданчик зі штучним покриттям по вул. 

М.Гоголя, 18 (територія ЗШ І-ІІІ ступенів №4 ім.Д.Менделєєва ВМР). 

2. Волейбольний майданчик зі штучним покриттям по вул. М.Гоголя, 18 

(територія ЗШ І-ІІІ ступенів №4 ім.Д.Менделєєва ВМР). 

3. Майданчик для ігрових видів спорту зі штучним покриттям по вул. 

М.Гоголя, 18 (територія ЗШ І-ІІІ ступенів №4 ім.Д.Менделєєва ВМР). 

4. Спортивний  майданчик зі штучним покриттям по вул.  Миколи Оводова, 2 

(територія ЗШ І-ІІІ ступенів №3 ВМР). 

5. Cпортивний майданчик з тренажерним обладнанням на перехресті вулиць 

Волошкова - Сергєєва-Ценського. 

6. Спортивний майданчик з тренажерним обладнанням по вул. Ватутіна, 46, 

вул. Москаленка, 65. 



7. Спортивний майданчик з тренажерним обладнанням у дворі будинків №78 

по вул.600-річчя.  

8. Спортивний майданчик з тренажерним обладнанням на території між 

будинком №77а по вул. Д.Нечая та будинком №18а по пров. К.Широцького. 

9. Спортивний майданчик по вул.Брацлавській,62. 

10. Спортивний майданчик по вул. Салтикова-Щедріна.   

11. Спортивний майданчик на розі вул. Пирогова –  2-й пров. Вишневського. 

12. Спортивний майданчик на розі вулиць 1-й провулок Київський - 1-й проїзд 

Київський. 

13.  Спортивний майданчик для ігрових видів спорту зі штучним покриттям на 

розі вул. Волошкова –  Сергєєва-Ценського в м. Вінниці  (на реалізацію проекту 

"За здоров’ям – на сучасний спортивний майданчик" – переможця конкурсу 

проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці»). 

14. Поле для гри в міні футбол зі штучним покриттям по вул.Некрасова,40 (на 

території комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 

Вінницької міської ради" )  – на реалізацію проекту «Здорова дитина – 

майбутнє країни» – переможця конкурсу проектів в рамках «Бюджету 

громадських ініціатив м. Вінниці») . 

 
 

 


