
ПРОТОКОЛ № 1/2017 

ЗБОРІВ 

ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ З РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ У М. ВІННИЦІ 

24.03.2017 р. 

Присутні: 

Голова громадської ради М.Фільварків, секретар В.Яременко. 

Члени громадської ради: 

1. Новік Федір Петрович - директор СДЮСШОР з хокею на траві 

«Олімпія». 

2. Хникін Павло Вікторович - голова Вінницького обласного відділення 

НОК України, Заслужений майстер спорту України. 

3. Самков Георгій Георгійович - голова Вінницької обласної ради 

ветеранів фізичної культури і спорту. 

4. Алекса  Олег Юрійович - президент Вінницької обласної федерації 

боксу.  

5 Дубина Світлана Антонівна - голова правління громадської організації 

«Інформаційно-просвітницький центр «Вісь». 

6 Ворохоб Віталій Олегович - голова Вінницького обласного 

відокремленого підрозділу ВГО «Street Workout». 
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7 Москалюк Костянтин Михайлович - президент федерації легкої 

атлетики Вінницької області. 

8 Щербацький Андрій Олександрович- громадська організація 

«Гармонія». 

9 Горілчаний Сергій Олександрович - тренер-викладач з веслувального 

слалому. 

11 Обезюк В’ячеслав Володимирович- заступник голови федерації футболу 

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

МСДЮСШОР з баскетболу. 

13. Боднар Микола Миколайович - голова федерації шахів м.Вінниці. 

14. Шептяков Олександр Володимирович -голова федерації таеквондо ІТФ 

м.Вінниці. 

Делеговані представники комітету по фізичній культурі і спорту 

Вінницької міської ради - заступник голови комітету Р.Семчук, головний 

спеціаліст Гринюк І.В. 

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

Обрано лічильну комісію у складі: С.Горільчаного та А.Щербацького. 

Порядок денний: 

1. Звіт про діяльність міських ДЮСШ у 2016 році та плани роботи на 2017 

рік (ДЮСШ №№1,2,3,5,6, СДЮШОР з баскетболу, МК ДЮСШ 

«Вінниця»). 
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2. Звіт про діяльність КП «Центральний міський стадіон» у 2016 році. 

3. Різне.  

З першого питання порядку денного: виступили директори міських 

ДЮСШ з доповідями та презентаціями. 

По кожній школі проведено голосування - роботу шкіл одноголосно визнано 

«задовільною». 
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З другого питання порядку денного: директор КП «ЦМС» Руденко С.В 

виступив з доповіддю про діяльність підприємства у 2016 році. 

Проведено голосування - роботу підприємства одноголосно визнано 

«задовільною». 

З третього питання порядку денного: Р.Семчук проінформував про 

результати Всеукраїнського рейтингу ВСМ серед ДЮСШ з олімпійських 

видів спорту, За результатами 2016 року перше місце в Україні серед 1155-ти 

ДЮСШ посіла МК ДЮСШ «Вінниця». 
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К.Москалюк повідомив, що на 10-му місці рейтингу має бути МДЮСШ № 2 

м.Вінниці( міністерство допустило помилку). 

Ф.Новік поінформував про те, що оцінювати роботу ДЮСШ потрібно за 

кількістю медалей на Олімпійських іграх. 

Г.Самков повідомив про те, що функції ДЮСШ - це спортивна робота з 

молоддю, а не підготовка олімпійців. За пропонував директорам ДЮСШ під 

час звітів відзначати кращого тренера по кожному з відділень. 

1. Роботу шкіл у 2016 році визнано задовільною. 

2. Роботу КП «ЦМС» у 2016 році визнано задовільною. 

3. Наступне засідання громадської ради провести у 2 кв. 2017 року. 

Результати голосування: з усіх питань одноголосно «за». 

Вирішили: 

Голова громадської ради                                  М.Фільварків 

Секретар                                                               В.Яременко 
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