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Звіт про роботу комітету по фізичній культурі і спорту за 2016 рік
1.Матеріально-технічна база ДЮСШ.
У 2016 році у м. Вінниці функціонувало 23 спортивних школи. З них 7 ДЮСШ підпорядковані комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради.
Навчально-тренувальною роботою у муніципальних спортивних школах міста охоплено
2223 дітей та молоді віком від 5 до 22 років, розвивалися 26 видів спорту.
Найпопулярнішими видами спорту є: бокс, волейбол, веслування, легка атлетика, шахи,
боротьба самбо, спортивне орієнтування.
У 2016 р. спортивні школи суттєво оновили матеріально-технічну базу,
розширено інфраструктуру спортивних муніципальних баз, проведено поточні та
капітальні ремонти приміщень. Придбано спортивний інвентар та обладнання для
міських ДЮСШ.
МДЮСШ №1
Проведено реконструкцію легкоатлетичних доріжок стадіону спортивної школи оновлено єдину у Вінниці базу олімпійської підготовки.
Також проведено поточний ремонт стадіону – поремонтовано дах, вхід на глядацькі
трибуни, освітленння та проведено заміну крісел.
Утеплено адмінбудівлю тощо.
МДЮСШ №2
Встановлено дитячий майданчик та завершено капітальний ремонт його огорожі та
частини огорожі МДЮСШ №2.
Побілено та пофарбовано приміщення роздягалень, спортивого залу, елінгів,
адміністративно-господарського корпусу.
Поремонтовано містки та понтони, а саме - заміна дерев’яного покриття та
електрозварювання.
Завершено капітальний ремонт приміщення школи по вул. 600-річчя,6: до ремонту,
після ремонту.
МДЮСШ №3
Спортивна школа № 3 орендує адміністративне приміщення в МДЮСШ № 6. У
2016 році за позабюджетні кошти було проведено ремонт адмінприміщень.
СДЮСШОР З БАСКЕТБОЛУ
Проведено оновлення покриття даху; облаштовано тренажерний зал.
МДЮСШ №5
Проведено поточний ремонт спортивного майданчику для стріт-воркауту в ЦПКіВ
ім.Горького, залів фізичної підготовки і пауерліфтингу на спортивних базах по
вул.Хлібна,1 та Стеценко,50, відновлено спортивний інвентар.
МДЮСШ №6
Проведено утеплення фасаду та встановлено вхідний блок.
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Проведено поточний ремонт кабінетів школи.
МК ДЮСШ «ВІННИЦЯ»
Завершено капітальний ремонт спортивної споруди по вул. Гладкова,3. Замінено
покриття підлоги по всій площі, встановлено новий ринг. Оновлено спортивний
інвентар.
КП «ЦМС»
 облаштовано спортивний майданчик з штучним покриттям 20х40
 проведено поточні ремонти приміщень та даху.
 проведений аварійний ремонт мережі опалення Центрального міського стадіону
та спорткомплексу по вул.Академіка Янгеля.
2. Дитячо-юнацький спорт.
У 2016 році відбулося 230 змагань з дитячо-юнацького спорту, залучено близько 10
тис. дітей та підлітків до участі у змаганнях та заходах.
У 2016 році у міських ДЮСШ спортсменам присвоєно 608 юнацьких розрядів; 266 –
дорослих, 82 - КМС; 10 –МСУ, 1- ЗТУ (Сергій Зеленський, радіоорієнтування).
Для порівняння: у 2005 році - 5 майстрів спорту України.
2016 році ДЮСШ підготували :
74 переможці та призерів міжнародних змагань та 759 переможців та призерів
всеукраїнських змагань. На слайді представлені дані за 4 останніх роки.
рік
2016
2015
2014
2013

Міжнародні змагання
74
43
49
45

Всеукраїнські змагання
759
235
226
216

Вже другий рік поспіль до Дня захисника України відбулася Спартакіада допризовної
молоді. У змаганнях взяли участь 24 команди старшокласників із загальноосвітніх
закладів - загалом 91 учень. За результатами спартакіади перемогли
1м. – ЗНЗ №27
2м. – Школа-ліцей №7
3м. – Школа-гімназія №6
У 2014 році споркомітетом розроблена нова система оцінювання спортивних
досягнень учнівської та юнацької молоді. Запроваджено рейтинг спортивної роботи
за результатами виступів школярів на чемпіонатах міста з різних видів спорту. У
2015-2016 навчальному році найкращі спортивні результати продемонстрували учні
загальноосвітні шкіл №№ 27, 18, 32, 22, 1, 6. Відповідно для цих шкіл комітетом
було закуплено спортивний інвентар на суму від 1 тис. грн. до 8 тис. грн.
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Оздоровлено та охоплено відпочинком 534 вихованці МДЮСШ.
3. Спорт вищих досягнень.
Ми пишаємося тим, що учні наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл демонструють
високі спортивні результати не лише на рівні міста і області, а й на Всеукраїнському
та міжнародних рівнях. Це забезпечує систему послідовності підготовки спортсмена
вищого гатунку.
•
Загалом у м.Вінниці у 2016 році проведено 181 чемпіонат і Кубок міста,
•
42 чемпіонатів України – з боксу, греко-римської боротьби, гімнастики
художньої, хокею на траві тощо.
Безперечно, спортивною подією № 1 у світі у 2016 році стали ХХХІ літні
Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро. Від м.Вінниці участь в іграх взяли участь 5-ро
спортсменів
1

2

3

4
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Світлана Ахадова Майстер спорту України міжнародного класу з
веслування на б/к, здобула дві золоті медалі на
ліцензійних етапах Кубку світу 4 місце на дистанції
500 метрів на Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-деЖанейро
Микола Буценко Заслужений Майстер спорту України з боксу, лідер
Національної збірної у вазі до 56 кг, бронзовий
призер Чемпіонату Світу та срібний призер
Чемпіонату Європи 2013 року,
переможець
цьогорічного світового ліцензійного турніру у Баку
та учасник Олімпійських ігор 2016 року
Олена
Майстер спорту України з легкої атлетики,
Колесниченко
бронзова призерка І літніх юнацьких Олімпійських
ігор з бігу на 400 метрів з бар’єрами. Срібна
призерка чемпіонату України 2015 року серед
молоді. Учасниця Олімпійських ігор 2016 року в
Ріо-де-Жанейро на дистанції 400 метрів з бар’єрами
Денис Солоненко Майстер спорту України Міжнародного класу,
боксер Національної збірної України у вазі до 81 кг,
та клубу «Українські отамани», призер світового
ліцензійного турніру у Венесуелі, учасник
Олімпійських ігор 2016 року
Олена Яновська
Майстер спорту України з легкої атлетики, на
“Меморіалі Гусмана Косанова” в Алмати у бігу на
100 метрів з бар’єрами, Олена перемогла з
особистим рекордом, учасниця Олімпійських ігор
2016 року

Усім їм та їхнім тренерам призначено стипендію Вінницької міської ради.
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Кращі спортсмени і тренери 2016 року:
№
з/п
1

Прізвище, ім’я, по
батькові

Досягнення, звання

2

Бутенко

Майстер спорту міжнародного класу з
веслування , 4 місце з веслування на
байдарках і каное на ХХХІ літніх
Олімпійських іграх 2016 року
Заслужений тренер України

3

Сергій Леонідович
Вакалюк

Тренер вищої категорії з боксу,

4

Роман Валерійович
Гаврілов

викладач МК ДЮСШ «Вінниця»
Тренер вищої категорії з боксу

5

Анатолій Миколайович
Головащенко

6

Роман Олександрович
Даіаурі

7

Важа Шотайович
Денисюк

Ахадова
Світлана Вікторівна

Олексій Ярославович
8

Книш
Михайло Миколайович

9

Колесниченко

10

Олена Дмитрівна
Кучер

11

Дмитро Михайлович
Маньковський

12

Микола Андрійович
Мустафаєв
Денис Юрійович

Майстер спорту України з боксу, чемпіон
Європи
Заслужений тренер України
Майстер спорту міжнародного класу зі
стрільби кульової, 3 місце зі стрільби
кульової на ХV Паралімпійських іграх
2016 року
Учасник XХVIII Олімпійських ігор 2004
року в Афінах і XХIX Олімпійських ігор
2008 року в Пекіні з легкої атлетики,
тренер-викладач з легкої атлетики
«Школи вищої спортивної майстерності»
Майстер спорту України з легкої
атлетики, Учасниця ХХХІ літніх
Олімпійських ігор 2016 року
Майстер спорту України з боксу, чемпіон
Європи
Заслужений тренер України
Заслужений тренер України
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13

Пакула

14

Олег Георгійович
Солоненко

15

Денис Вікторович
Тросюк

16

Світлана Анатоліївна
Хвалінський
Сергій Феодосійович

17

Шевчук
Мар’яна Сергіївна

18

Шкатула

19

Денис Юрійович
Черненков

20

Сергій Олександрович
Яновська
Олена Олександрівна

Заслужений тренер України
Майстер спорту міжнародного класу з
боксу, учасник ХХХІ літніх Олімпійських
ігор 2016 року
Майстер спорту міжнародного класу з
боротьби сумо, 1 місце на чемпіонаті
Європи з боротьби сумо
Майстер спорту міжнародного класу з
пауерліфтингу, 7 місце з пауерліфтингу
на ХV літніх Паралімпійських іграх 2016
року
Майстер спорту міжнародного класу з
пауерліфтингу, 4 місце з пауерліфтингу
на ХV літніх Паралімпійських іграх 2016
року
1 місце на чемпіонаті світу з шашок
Тренер-викладач вищої категорії з легкої
атлетики «Школи вищої спортивної
майстерності»
Майстер спорту України з легкої атлетики
учасниця ХХХІ літніх Олімпійських ігор
2016 року

4.Розвиток спорту серед вінничан з інвалідністю.
Організовано та проведено за період 2016 року навчально-тренувальні збори з
метою підготовки до участі у змаганнях Всеукраїнського значення, Європейського та
світового рівнів та до участі у Паралімпіаді.
У співпраці з ГО «Гармонія», «Промінь», «Обласного осередку Всеукраїнської
організації інвалідів України» проведено 2 традиційні спартакіади міста серед
спортсменів з інвалідністю «Спорт розвиває людину - ми віримо в спорт» та
«Здоровий духом!» з 15-ти видів спорту, надано допомогу в організації та проведенні
заходу "Спеціальна Олімпіада" серед дітей з інтелектуальною недостатністю;
проведено відкритий турнір з армспорту; захід "Шлях до милосердя", присвячений
Міжнародному дню людей з інвалідністю. У заходах взяли участь 150 спортсменів. З
жовтня 2016 року призначено і вже виплачуються стипендії Вінницької міської ради
спортсменам-паралімпійцям.
За дорученням міського голови у грудні було придбано стрілецьку зброю,
необхідну для подальших тренувань призера ХV Паралімпійських ігор Олексія
Денисюка: придбано стрілецький комп’ютерний тренажер "Скат" та довільний
малокаліберний пістолет "Molini".
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5. Міжнародна діяльність.
У 2016 році проведено навчально-тренувальні збори з підготовки і забезпечено
участь 1,9 тис. вінницьких спортсменів у 240 змаганнях всеукраїнського,
європейського та міжнародного рівнів. У м. Вінниці відбулося 7 міжнародних
змагань.
Серед них :
- Боксерський поєдинок 6-го сезону Всесвітньої серії боксу «Українські отамани»«Китайські дракони». Відбувся у м. Вінниці у СК «Нокаут». Зустріч мала повний
аншлаг, завершилася феєричною перемогою Отаманів з рахунком 5:0.
- Міжнародна велогонка «Гран Прі Вінниці» , яка відбулася 4-5 червня 2016 року.
Спортивну частину вело фестивалю склали дві шосейні велогонки за участю 25ти команд із тринадцяти країн світу - України, Чехії, Китаю, Ізраїлю, Казахстану,
Молдови Білорусі, Швеції, США, Сербії, Іспанії, Румунії та Польщі. 4 червня
відбулася велогонка «Гран-прі Вінниці», наступного дня – 5 червня пройшли
шосейні змагання у рамках «Гран-прі ІСД». Обидві велогонки входять до
календаря Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) та мають категорію 1.2.
Ці щорічні міжнародні змагання до 2014 року були відомі під назвою «Гран-прі
Донецька» та проходили у столиці Донбасу і давно стали візитною карткою
України в європейському велосипедному співтоваристві. В 2015 році ці змагання
вперше пройшли у Вінниці та отримали назву «Гран-прі Вінниці». З урахуванням
проведених велоперегонів у Донецьку та Вінниці, ці шосейні змагання проходили
вже у дев'ятий раз.
- 25-27 червня 2016 року у Вінниці пройшов марафонський забіг
"Самоперевершення". Вже восьмий рік поспіль у парку Дружби народів зібралися
бігуни з України, Росії , Білорусії та Польщі аби випробувати свої сили у 12-ти,
24-х та 48-ми годинному забігах. Упродовж 2-х діб 54 спортсмени демонстрували
свою витривалість та прагнення до самоперевершення.
- 18 березня у СК «Нокаут» відбулася міжнародна матчева зустріч з боксу між
національною збірною України та збірною Великобританії. Відбулося 12-ть
трираундових поєдинків між боксерами України та Великобританії. У боях взяли
участь чемпіони та призери Чемпіонату світу та Європи.
- 3 вересня на День міста у Вінниці відбудеться фестиваль спорту «Великий бокс».
У рамках фестивалю відбулися рейтингові професійні поєдинки між клубом
«Українські отамани» та командою з Молдови. У складі «Українських отаманів»
виступали вінничани: Терещук Віталій, Головащенко Тарас, Токарчук Олексій.
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Також відбувся бій вінницького боксера Романа Головащенка з боксером Gogita
Gorgiladze з Грузії
за 2 титули: чемпіона Європи за версією IBF та
інтерконтинентального чемпіона за версією
WBC-A. Роман Головащенко
виборов ці 2 титули. Титульний бій обслуговувала кваліфікована суддівська
бригада з Німеччини. Супервайзер змагань – Реа Роберто (Італія).
- 17-18 грудня 2016р.на «Льодовій арені» ТРЦ «МегаМолл» відбувся четвертий
міжнародний турнір «Вінниця Трофі» з фігурного катання на ковзанах. Взяли
участь 165 спортсменів від 4-х до 65 років. Приємно те, що організатори –
Спортивний клуб «Льодова симфонія» з м. Дніпра та Всеукраїнська федерація
фігурного обрали наше місто для проведення турніру.
Маємо надію, що у 2017 році кількість міжнародних змагань зросте. Вже відомо, що
після трирічної перерви у лютому знову пройде міжнародний турнір зі спортивної
акробатики «Зірки над Бугом».
6. Розвиток фізичної культури та популяризація спорту серед вінничан.
У 2016 році проведено 460 загальноміських спортивних та фізкультурно-оздоровчих
заходів, в яких взяли участь близько 83,8 тис. осіб.
Проведено 54 заходи з популяризації фізичної культури і спорту серед усіх
категорій населення. В цілому по місту рівень охоплення населення фізичною
культурою і спортом склав 22,5%. Наймасовіші з них:
- Традиційна загальноміська легкоатлетична естафета (600 учасників)
- Олімпійський день (30 570 осіб).
- Європейський фестивалю спортивної краси (більше 1, 0 осіб)
- День фізичної культури і спорту ( більше 3, 0 осіб)
- Олімпійський урок та Олімпійський тиждень в міських ДЮСШ. Взяли участь 730
осіб.
7. Співпраця з громадськими організаціями учасників АТО.
У 2016 році комітетом налагоджена тіста співпраця з громадськими
організаціями учасників АТО. Так, опрацьовано питання відвідування учасниками
АТО та членами сімей загиблих спортивних організацій комунальних закладів міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл №№ 1,2,5,6, МК ДЮСШ «Вінниця» та
комунального підприємства «Центральний міський стадіон» .Проведено перемовини
з керівниками басейнів «Авангард» та «Маяк» та приватних спортивних клубів щодо
відвідування закладів за пільговими абонементами.
Налагоджено співпрацю з ФК «Дика качка» (військова частина 2287). Рішенням
виконавчого комітету від 22.09.2016 р. № 2183 надано дозвіл для безоплатного
проведення на Центральному міському стадіоні матчів зональних змагань з футболу
серед військовослужбовців – учасників АТО. Крім того, кращі представники
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футбольного клубу були відзначені подяками та цінними подарунками комітету з
нагоди Дня фізичної культури і спорту.
До дня св. Миколая комітетом проведено благодійну акцію для дітей воїнів, які
загинули або були поранені на сході України в зоні проведення АТО. Діти разом з
мамами взяли участь у веселих та розважальних конкурсах, пограли в боулінг,
почастувалися смачними смаколиками. По завершенні заходу дітям були вручені
солодкі новорічні подарунки та сувеніри.

