
                       
 

ОПИСОВИЙ ЗВІТ 
комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради 

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

2. Про затвердження фінансового плану  комунального підприємства 
«Центральний міський стадіон» на 2020 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 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 комунальному підприємству «Центральний 
міський стадіон . 

6. 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 у Вінницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-
2020 роки», зі змінами. 

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

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

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

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

Засідання Громадської ради з розвитку фізичної культури у Вінницькій 
міській об'єднаній територіальній громаді та у 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 2019 році та плани роботи на 2020 рік (лютий 
2020 року).  
2. Визначення кандидатур – переможців та призерів Всеукраїнських та 
міжнародних змагань для відзначення міською радою за підсумками 1 півріччя 
2020 р. (серпень 2020 р.).  



3. Визначення кандидатур - переможців та призерів Всеукраїнських та 
міжнародних змагань для відзначення комітетом по фізичній культурі та спорту 
міської ради за підсумками 1 півріччя 2020 р. (серпень 2020 р.). 
4. Визначення кандидатур на відзначення Почесними грамотами Вінницької 
міської ради та її виконавчого комітету і грошовими преміями кращих 
спортсменів та їх тренерів за підсумками 2020 спортивного року (листопад 2020 
р.).  
5. Визначення кандидатур – переможців та призерів Всеукраїнських та 
міжнародних змагань для відзначення міською радою за підсумками 2 півріччя 
2020 року (грудень2020 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 2020 року (грудень2020 р.). 
 

Динаміка основних змін за останні 5 років (2015-2020 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 на загальну 
суму.  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 2020 рік: 

З метою створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності 
різних груп населення для зміцнення здоров’я у 2020 році проведено 700 



загальноміських спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, в яких взяло 
участь близько 54500 осіб. 

Вдосконалена система проведення спортивних заходів, активізовано 
діяльність з популяризації та розвитку масового спорту. Основна увага в заходах 
приділяється пропаганді здорового способу життя. Проведено 45 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!», організація змагань, інтерактивних ігор та 
конкурсів; «Ти зможеш, якщо зміг я!» - залучення відомих спортсменів до 
проведення майстер-класів на спортивну тематику; «Спортивні ігрища» із 
зимових видів спорту;  

Також на міському рівні організовано та проведено 97 змагань: 69 
чемпіонатів та кубків міста, 28 міських турнірів тощо . 

У м.Вінниці відбулось 12 Кубків 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  1 спартакіада 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. 

У 2020 році було проведено 700 загальноміських спортивних та 
фізкультурно-оздоровчих заходів, навчально-тренувальних зборів та змагань, в 
яких взяло участь близько 54500 осіб. 

За високі спортивні досягнення призначено 5 стипендій.  
Буде проведено 45 заходів з популяризації фізичної культури і спорту  

серед усіх категорій населення.   Велика увага приділялась  розвитку  спорту для 
людей з інвалідністю, для цієї категорії вінничан проведено  1 спартакіада. 

В цілому  по місту рівень охоплення населення фізичною культурою і 
спортом склав 20%. 

Розвивався велосипедний рух. З метою розвитку велосипедної 
інфраструктури у Вінницькій ОТГ  департаментом енергетики, транспорту та 
зв’язку міської ради загалом облаштовано 74,4 км. велодоріжок, облаштовано 
1200 велопаркомісць, поновлюється  велосипедна розмітка на вулицях міста.  

Продовжується будівництво спортивних майданчиків у місті.  
Так в 2020 році проводилася реконструкція спортивного майданчика на площі 
Шкільній в м. Вінниці (по бюджету громадських ініціатив); 
- Реконструкція волейбольного майданчика на території КП «Центральний 
міський стадіон» по вул. Замостянській,16 в м. Вінниці (по бюджету громадських 
ініціатив); 
- Нове будівництво спортивного майданчика для ігрових видів спорту по 
вул.Соборній,94 (на території комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2 ВМР») в м.Вінниці. 

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 2020 році, підсумки: 6м. – школа №19; 5м. школа 
№26; 4м. –школа №8; 3м. – школа №18; 2м. – школа №32; 1м. – школа №27 

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. 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 570 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 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 2020 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 1 місце у кубку Світу з біатлону (спринт) 
2. Царьков Олег Сергійович  2 місце у Чемпіонаті Європи  

зі стрільби кульової  з пневматичної зброї 
3. Гончарова Валентина 

Олегівна 
1 місце у Чемпіонаті Європи 

зі стрільби кульової   з пневматичної зброї 
4. Давиденко Петро 

Олексійович 
1 місце у кубку Світу    з боротьби самбо 

(бойовий розділ) серед чоловіків 
5. Жученко Анастасія Юріївна 3 місце у Чемпіонаті Європи  зі стрільби 

кульової з  пневматичної зброї серед молоді 
6. Даніленко Данило 

Вікторович 
1 місце у Чемпіонаті Європи  зі стрільби 

кульової з  пневматичної зброї серед юніорів 
1.  Адамчук Вадим 

Віталійович 
1 місце у командному  чемпіонаті  України 

з легкоатлетичного багатоборства  (у 
приміщенні) 

 
2.  Бездушний Денис 

Сергійович 
1 місце у чемпіонаті України 

з сумо  серед молоді до 21 року 



3.  Бєлозеров Олексій 
Павлович 

1 місце  у чемпіонаті України  
з хокею на траві серед чоловіків 

4.  Бондарчук Вадим 
Олександрович 

2 місце  у відкритому зимовому чемпіонаті 
України  зі стрільби кульової серед чоловіків 

5.  Брижак Алім Валерійович 1 місце у чемпіонаті України 
з греко-римської боротьби 

 
6.  Василюк Людмила  

Олександрівна 
2 місце у відкритому зимовому   чемпіонаті 

України зі стрільби кульової 
7.  Вихованець Олена 

В'ячеславівна 
1 місце у чемпіонаті України 

зі спортивної акробатики серед дорослих 
8.  Вуйко Олександр 

Михайлович 
2 місце у командному чемпіонаті України 

з легкої атлетики  у приміщенні 
9.  Голяк Володимир 

Юрійович 
1 місце у чемпіонаті України 

зі спортивної акробатики серед дорослих 
10.  Даіаурі Важа Важайович 1 місце у чемпіонаті України 

з сумо серед дорослих 
11.  Демура Вікторія 

Едуардівна 
1 місце у чемпіонаті України 

зі спортивної акробатики серед дорослих  
12.  Денисюк Олексій  

Ярославович 
1 місце у чемпіонаті України зі стрільби 

кульової 
13.  Дземух Юрій Ігорович 1 місце  у чемпіонаті України  

з хокею на траві серед чоловіків 
14.  Дорощук Олександр 

Васильович 
1 місце у чемпіонаті України 

з греко-римської боротьби 
 

15.  Дяченко Олександр 
Володимирович 

2 місце у Чемпіонаті України 
з хокею на травіу приміщенні серед дорослих 

16.  Дячук Сергій Юрійович 1 місце у Чемпіонаті України 
з хокею на траві у приміщенні серед дорослих 

17.  Жмеренюк Володимир 
Васильович 

1 місце  у чемпіонаті України  з хокею на траві 
серед чоловіків 

18.  Жмур Олена Андріївна 1 місце у чемпіонаті України 
з легкої атлетики серед юніорів у приміщенні 

19.  Камінська Валентина 
Валентинівна 

1 місце у чемпіонаті України з лижних гонок 
 

20.  Капланська Інна Вадимівна 1 місце у чемпіонаті України зі спортивної 
акробатики серед дорослих 

21.  Катюжинський Євгеній 
Сергійович 

1 місце у Чемпіонаті України 
з хокею на траві у приміщенні серед дорослих 

22.  Клапша Олександр 1 місце у чемпіонаті України 
з боротьби самбо  серед юніорів 

23.  Колесник Валерія 
Любомирівна 

1 місце у чемпіонаті України 
з сумо  серед молоді до 21 року 

24.  Краковецький Андрій 
Юрійович 

1 місце у чемпіонаті України 
з легкої атлетики  серед молоді 

25.  Мороз Юрій  Олексійович  2 місце у Чемпіонаті України 
з хокею на траві у приміщенні серед дорослих 

26.  Нікітінська Олена Павлівна 2 місце у чемпіонаті України 
з сумо  серед дорослих 

27.  Онофріюк Максим 
Сергійович 

2 місце у Чемпіонаті України з хокею на траві 
у приміщенні серед дорослих 

28.  Пограничний Богдан 
Петрович 

1 місце у чемпіонаті України 
зі спортивної акробатики серед дорослих 

29.  Римська Дар'я Ігорівна 1 місце у Чемпіонаті України 



зі стрільби кульової з  пневматичної зброї 
серед спортсменів 2002 р.н. 

30.  Рубановська Наталя 
Миколаївна 

2 місце у чемпіонаті України з лижних перегон 

31.  Рухадзе Давид Леванович 1 місце у чемпіонаті України 
з сумо серед молоді до 21 року 

32.  Сабардак Вікторія 
Анатоліївна 

1 місце у чемпіонаті України 
з сумо  серед дорослих 

33.  Соломяний Олександр 
Михайлович 

1 місце у чемпіонаті України  
з хокею на траві серед дорослих 

34.  Стецюк Данило 
Максимович 

1 місце у чемпіонаті України 
зі спортивної акробатики серед дорослих 

35.  Торкотюк Віктор  
Вікторович 

1 місце з боксу  серед ветеранів та учасників 
АТО /ООС ОТУ «Північ», «Південь» 

 
36.  Франков Олександр 

Анатолійович  
1 місце  у чемпіонаті України  

з хокею на траві серед чоловіків 
37.  Хижняк Ірина Євгенівна 1 місце у чемпіонаті України 

зі спортивної акробатики серед дорослих 
38.  Хникін Віктор Павлович 1місце у зимовому чемпіонаті України  з 

плавання 
39.  Чайка Олеся Вікторівна 1 місце у відкритому зимовому   чемпіонаті 

України зі стрільби кульової 
40.  Чехівська Юлія 

Станіславівна 
1 місце у Кубку  України 

з легкої атлетики  (у приміщенні) 
 

41.  Чуприна Іван Андрійович 1 місце 
у чемпіонаті України зі стрибків на 

акробатичній доріжці серед дорослих 
42.  Шевчук Василь 

Анатолійович 
2 місце у чемпіонаті України з риболовного 

спорту 
 

43.  Явгустішин Данило 
Сергійович 

1 місце у чемпіонаті України 
з сумо серед дорослих 

44.  Яновська Олена 
Олександрівна 

2 місце у кубку України 
з легкої атлетики  у приміщенні 

 
 

За підсумками 2-го півріччя: 
№ з/п Прізвище, ім’я, 

по-батькові 
Досягнення 

45.  Адамчук Вадим 
Віталійович 

1 місце  
у командному чемпіонаті України 
з легкої атлетики (десятиборство) 

серед дорослих 
46.  Беспалов Святослав 

Ігорович 
2 місце  

у особистому чемпіонаті України 
з веслування на байдарках і каное 

серед дорослих 
47.  Бичков Ігор Анатолійович 2 місце  

у чемпіонаті України  
з боротьби греко-римської  

серед чоловіків 
 



48.  Блудов Роман 
Вячеславович 

1 місце  
у чемпіонаті України  

з хокею на траві 
серед чоловіків 

49.  Вантух Олександр 
Михайлович 

2 місце 
у чемпіонаті України 

з авіамодельного спорту 
серед дорослих 

50.  Владімірова Віра Глібівна 1 місце  
у чемпіонаті Європи 

з радіоспорту 
серед юнаків 

51.  Головатюк Андрій 
Володимирович 

2 місце  
у кубку України 

з велоспорту 
серед дорослих 

 
52.  Горільчаний Сергій 

Олександрович 
1 місце  

у особистому чемпіонаті України  
з веслувального слалому 

серед дорослих 
53.  Даіаурі Важа Важайович 3 місце 

у чемпіонаті України  
з боротьби вільної 

серед чоловіків до 23-х років 
54.  Діденко Владислав 

Миколайович 
3 місце 

у чемпіонаті України  
з боротьби самбо  

серед чоловіків та жінок 
55.  Дорофєєва Анна 

Володимирівна 
3 місце  

у командному чемпіонаті України 
з легкої атлетики (естафета  4х100) 

серед дорослих 
56.  Дорошенко Тетяна  

Юріївна 
3 місце  

у командному чемпіонаті України 
з легкої атлетики (естафета  4х400) 

серед дорослих 
57.  Дрижко Юлія Юріївна 2 місце 

у чемпіонаті України 
з легкої атлетики  

58.  Дяченко Олександр 
Володимирович 

1 місце  
у чемпіонаті України  

з хокею на траві 
серед чоловіків 

59.  Дячук Олексій 
Олександрович   

1 місце  
у особистому чемпіонаті України  

з веслувального слалому 
серед дорослих 

60.  Жмур Олена Андріївна 3 місце 
у чемпіонаті балканських легкоатлетичних 

федерацій з легкої атлетики (стрибки у 
висоту) 

серед юніорів 
61.  Жовтюк Антон Леонідович  2 місце 

у особистому  чемпіонаті України 
з веслування на байдарках і каное  



серед дорослих 
62.  Загребельний Антон 

Віталійович 
2 місце  

у командному чемпіонаті України  
з веслування на байдарках і каное 

серед дорослих 
63.  Зверько Павло 

Олександрович 
3 місце 

у чемпіонаті України  
з боротьби самбо  

серед чоловіків та жінок 
 

64.  Зімін Максим 
Володимирович 

3 місце 
у чемпіонаті України  

з боротьби самбо  
серед чоловіків та жінок 

65.  Ісаков Андрій Андрійович  3 місце  
у кубку України 

з боксу 
серед дорослих 

66.  Камінська Валентина 
Валентинівна 

1 місце  
у чемпіонаті України 

з лижних гонок на лижоролерах  
67.  Ковтун Ігор Сергійович 3 місце 

у кубку України 
з боксу 

серед чоловіків 
68.  Ковтун Інна Вікторівна 3 місце  

у командному чемпіонаті України 
з легкої атлетики (естафета  4х400) 

серед дорослих 
69.  Коломієць Віталій 

Андрійович 
2 місце  

 чемпіонаті України 
з пауерліфтингу 
серед чоловіків 

70.  Комар Валентин 
Валентинович 

1 місце  
 чемпіонаті України 

з веслувального слалому 
серед молоді до 23-х років 

71.  Комаровський Антон 
Олександрович 

1 місце 
у чемпіонаті України 

з легкої атлетики 
72.  Копистинська Інна 

Олександрівна 
2 місце  

у  чемпіонаті України  
з веслування на байдарках і каное 

(марафон)  
серед дорослих 

73.  Копистинський Роман 
Павлович 

1 місце  
у чемпіонаті України  

з веслування на байдарках і каное 
(марафон) 

серед дорослих 
74.  Корзінін Юрій Андрійович 3 місце  

у чемпіонаті України  
з велоспорту 

(багатоденна гонка) 
75.  Корніюк Дарія Андріївна 1 місце  

у чемпіонаті Європи 



з радіоспорту 
серед юнаків 

76.  Костишен Дмитро 
Вікторович 

2 місце 
у особистому  чемпіонаті України 
з веслування на байдарках і каное  

серед дорослих 
77.  Кошеленко Андрій 

Володимирович 
1 місце  

у чемпіонаті України  
з хокею на траві 
серед чоловіків 

78.  Кравець Юлія 
Олександрівна 

3 місце  
у відкритому літньому  

чемпіонаті України  
зі стрільби кульової   

(рухома мішень) 
79.  Кравчук Сергій Вадимович  2 місце 

у особистому  чемпіонаті України 
з веслування на байдарках і каное  

серед дорослих 
80.  Крепостняк Павло 

Русланович 
2 місце 

у відкритому чемпіонаті України 
 з олімпійських вправ  

імені А.П. Кукси 
 зі стрільби кульової  (пістолет) 

81.  Криштафович Вікторія 
Миколаївна  

1 місце  
 у чемпіонаті України 

з веслувального слалому 
серед молоді до 23-х років 

82.  Кузьома Юлія 
Володимирівна 

3 місце  
у командному чемпіонаті України  
з веслування на байдарках і каное 

серед дорослих 
83.  Кушнір Володимир 

Вахтангович 
2 місце  

у чемпіонаті України 
з боксу 

серед молоді 
84.  Кушнір Кирило 

Станіславович 
2 місце 

у командному чемпіонаті України 
 з веслувального слалому 

 серед дорослих 
85.  Лахманов Денис 

Олександрович 
1 місце  

У особистому чемпіонаті України  
з веслування на байдарках і каное серед 

дорослих 
86.  Лєбєдєва Дарина Денисівна  3 місце  

у відкритому чемпіонаті України 
зі стрільби кульової (пістолет) 

серед дорослих 
87.  Мельник Дмитро 

Володимирович 
2 місце  

у відкритому літньому  
чемпіонаті України  
зі стрільби кульової   

(рухома мішень) 
88.  Мішин Сергій 

Миколайович 
1 місце 

у чемпіонаті України 
з авіамодельного спорту 



серед дорослих 
89.  Мороз Юрій Олексійович 1 місце  

у чемпіонаті України  
з хокею на траві 
серед чоловіків 

90.  Мустафаєва Уляна 
Денисівна 

2 місце  
у відкритому літньому  

чемпіонаті України  
зі стрільби кульової  (пістолет) 

91.  Нізельський Андрій 
Ігорович 

3 місце  
у чемпіонаті України 

з велоспорту 
серед дорослих 

92.  Огер Світлана Вікторівна  1 місце  
у відкритому літньому  

чемпіонаті України 
 зі стрільби кульової (гвинтівка) серед 

дорослих 
93.  Омельчук Яна Олексіївна 2 місце 

у особистому чемпіонаті України 
 з веслувального слалому 

серед дорослих 
94.  Онофріюк Максим 

Сергійович 
1 місце  

у чемпіонаті України  
з хокею на траві 
серед чоловіків 

95.  Панчук Дар’я 
В’ячеславівна 

2 місце  
у відкритому літньому  

чемпіонаті України  
зі стрільби кульової   

(рухома мішень) 
96.  Петров Олег Олегович 1 місце 

у особистому  чемпіонаті України 
з веслування на байдарках і каное  

серед дорослих 
97.  Поліщук Богдан Романович 2 місце 

у кубку України 
 з веслувального слалому 

 серед дорослих 
98.  Превар Олександр 

Петрович 
3 місце  

у чемпіонаті України  
з велоспорту 

(багатоденна гонка) 
99.  Присяжнюк Алла 

Володимирівна  
2 місце  

у  чемпіонаті України  
з веслування на байдарках і каное 

(марафон) 
серед дорослих 

100.  Пугач Марія Михайлівна 3 місце  
у чемпіонаті Європи 

з радіоспорту 
серед юніорів 

101.  Розгонюк Андрій 
Геннадійович 

1 місце  
у осінньому чемпіонаті України  

з велоспорту 
серед дорослих 



102.  Рудий Максим 
Олександрович 

2 місце  
у особистому чемпіонаті України  

з веслувального слалому 
серед дорослих 

103.  Рудковська Анна Романівна 3 місце 
у особистому чемпіонаті України 

 з веслувального слалому 
 серед дорослих 

104.  Салецький Володимир 
Вячеславович  

2 місце 
у чемпіонаті України 

з боксу 
серед молоді 

105.  Сметанюк Олександр 
Олександрович 

1 місце  
у осінньому чемпіонаті України  

з велоспорту 
серед дорослих 

106.  Совко Сергій 
Костянтинович 

3 місце 
у командному чемпіонаті України 

 з веслувального слалому 
 серед дорослих 

 
107.  Солоненко Аліна 

Володимирівна 
1 місце 

у чемпіонаті Європи 
з радіоспорту 
серед юніорів 

108.  Степаніщев Артем 
Олегович 

1 місце  
у чемпіонаті Європи 

з радіоспорту 
серед юнаків 

109.  Суслов Ілля Валерійович 2 місце 
у чемпіонаті України 

з боксу 
серед молоді 

110.  Федоренко Олександр 
Олексійович 

2 місце 
у особистому чемпіонаті України 

 з веслувального слалому 
 серед дорослих 

111.  Химич Дмитро 
Олександрович 

1 місце 
у чемпіонаті України 

з легкої атлетики 
112.  Чайка Олеся Вікторівна 1 місце  

у відкритому літньому  
чемпіонаті України 

 зі стрільби кульової (гвинтівка) серед 
дорослих 

113.  Черкас Марія Михайлівна 2 місце  
у командному чемпіонаті України 
з легкої атлетики (естафета  4х100) 

серед дорослих 
114.  Черняк Ігор Сергійович 3 місце 

у чемпіонаті України  
з боротьби самбо  

серед чоловіків та жінок 
115.  Чехівська Юлія  3 місце  

у командному чемпіонаті України 
з легкої атлетики (естафета  4х400) 



серед дорослих 
116.  Чупринко Іван Юхимович  1 місце  

 чемпіонаті України 
з пауерліфтингу 

(жим лежачи) 
серед чоловіків 

117.  Шпакова Дар’я Ярославівна 3 місце  
у  командному чемпіонаті України 
з веслування на байдарках і каное 

серед дорослих 
118.  Яновська Олена 

Олександрівна  
3 місце  

у командному чемпіонаті України 
з легкої атлетики (естафета  4х100) 

серед дорослих 
            Всього: 

 
До списку кращих за 2020 рік увійшли наступні спортсмени та тренери:  

 
№  
з/п  

Прізвище, ім’я,  по 
батькові  

Досягнення, звання  

1 Буй Ірина  
Василівна 

1 місце 
у кубку Світу 

з біатлону 
2 Вакалюк Роман Валерійович Заслужений тренер України 

з боксу 
3 Василюк Людмила 

Олександрівна 
Майстер спорту міжнародного класу 

зі стрільби кульової 
4 Гончарова Валентина 

Олегівна 
1 місце 

у чемпіонаті Європи 
зі стрільби кульової 
з пневматичної зброї 

5 Давиденко Петро 
Олексійович 

1 місце 
у кубку Світу 

з боротьби самбо 
(бойовий розділ) 
серед чоловіків 

6  Даниленко Дмитро Ігорович 2 місце 
у кубку Світу 

з веслування на байдарках і каное 
серед чоловіків 

7  Даніленко Данило 
Вікторович 

1 місце 
у чемпіонаті Європи 
зі стрільби кульової 
з пневматичної зброї 

серед юніорів 
8 Дибань Олена Олексіївна 1 місце 

у чемпіонаті Світу 
зі спортивних танців 

(латино-американська програма) 
серед дорослих 

9 Добротворська Вікторія 
Вікторівна 

1 місце 
у командному чемпіонаті України 

з веслувального слалому 



 серед дорослих 

10 Жученко Анастасія Юріївна 1 місце 
у чемпіонаті Європи 
зі стрільби кульової 
з пневматичної зброї 

серед молоді 
11 Масленніков Геннадій 

Олександрович 
3 місце 

у чемпіонаті Європи 
з боксу 

серед молоді 

12 Мороз Андрій Юрійович 1 місце 
у чемпіонаті світу 

зі спортивних танців 
(латино-американська програма) 

серед дорослих 

13 Мороз Ірина 
Павлівна 

Заслужений тренер України 
зі спортивних танців 

14 Нагорняк Іван Григорович Старший тренер-викладач з боротьби самбо 
комунального закладу «Вінницька обласна 

комплексна дитячо-юнацька спортивна 
школа» 

15 Осадчук Денис Геннадійович тренер-викладач міської комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи 

«Вінниця» 
16 Сергун Світлана 

Михайлівна 
Заслужений тренер України 

з веслування на байдарках і каное 

17 Фільварків Максим 
Михайлович 

Майстер спорту України 
з веслувального слалому 

18 Царьков Олег Сергійович 2 місце 
у чемпіонаті Європи 
зі стрільби кульової 
з пневматичної зброї 

19 Яровий Олександр 
Романович 

3 місце 
у чемпіонаті Європи 

з боксу 
 серед юніорів 

 
 
 

20 Леськів Леся Северинівна Заслужений майстер спорту України 
зі стрільби кульової 

21 Щерба Віктор Леонідович Заслужений тренер України 
зі стрільби кульової 

 



 
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 2526 особи: 
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 570 осіб. 

Також на міському рівні організовано та проведено 97 змагань: 69 
чемпіонатів та кубків  міста, 28 міських турнірів тощо. 

За високі спортивні досягнення призначено 5 стипендії.  

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

модернізації інфраструктури муніципальних закладів, в тому числі: Капітальний 
ремонт роздягальні в адміністративно-побутовому корпусі  МДЮСШ №1 по 
вул.Хлібна,1, капітальний ремонт спортивного залу МДЮСШ №5 по 
вул.Стеценка,50, капітальний ремонт (заміна зовнішніх труб опалення) в 
МДЮСШ №6 по вул.Театральна,24, реконструкція елінгу з надбудовою 
МДЮСШ №2 по Узвозу Бузькому,33,   
Центральний міський стадіон" завершуються роботи з капітального ремонту 
системи опалення Комунального підприємства "Центральний міський стадіон"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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 2020 році у м.Вінниці 

Реконструкція спортивного майданчика на площі Шкільній в м. Вінниці (по 
бюджету громадських ініціатив); 
- Реконструкція волейбольного майданчика на території КП «Центральний 
міський стадіон» по вул. Замостянській,16 в м. Вінниці (по бюджету громадських 
ініціатив); 
 



- Нове будівництво спортивного майданчика для ігрових видів спорту по 
вул.Соборній,94 (на території комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2 ВМР») в м.Вінниці.  
 

 
Голова комітету  
по фізичній культурі та спорту                                                Сергій Краєвський  


