
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  21 липня  2017 року                    № 187 

смт. Голованівськ 

 

Про звернення депутатів 

Голованівської районної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо  

повернення ФГСУ статусу  

«Національний» 

 

Розглянувши клопотання Голованівської ДЮСШ від 11 травня 2017 

року № 12, керуючись частиною 2 статті 43  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, 

правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з 

корупцією, 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звернення депутатів Голованівської районної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо повернення ФГСУ статусу «Національний» 

(додається). 

 

2. Доручити голові Голованівської районної ради Кучмію Б.Б. 

направити Звернення до Кабінету Міністрів України. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, 

правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з 

корупцією.   

 

Голова районної ради        Б.Кучмій 

 

 

 



 

Звернення 

депутатів Голованівської районної ради до Кабінету Міністрів України 

щодо повернення ФГСУ статусу «Національний» 
 

В Голованівському районі Кіровоградської області неабияке 

поширення набули силові види спорту - важка атлетика, пауерліфтинг і 

зокрема гирьовий спорт. Але події останніх років, що відбуваються з 

гирьовим спортом в Україні, значно негативно впливають на розвиток цього 

виду спорту в нашому районі та і в усій області. Процес занепаду гирьового 

спорту почався з позбавлення статусу «Національний» Федерації гирьового 

спорту України (надалі ФГСУ) і надання цього статусу Союзу гирьового 

спорту України (надалі СГСУ). Союз гирьового спорту взагалі не розвиває 

цей вид  і не проводить ніяких заходів на Кіровоградщині. Гирьовики 

Голованівського району без підтримки Міністерства молоді та спорту 

(держави) не мають змоги приймати участь у міжнародних змаганнях 

(чемпіонатах Світу та Європи), хоча і показували достойні результати та 

неодноразово ставали призерами та переможцями, рекордсменами 

чемпіонатів України Європи та світу( Анатолій Пустовіт, Любов Дабіжа, 

Олександр Ткач, Вадим Марчак, Валентин Хмільовий, Вячеслав Войченко, 

Андрій Башлаєв).   

 

Районна спортивна школа працює за програмою розробленою ФГСУ, 

іншої просто не існує. Спортсмени, які  являються членами ФГСУ, 

неодноразово підтверджували своє членство в ній, відповідаючи на запити 

Обласного управління молоді та спорту.  

 

Відомо, що гирьовий  спорт дуже поширений в  Збройних силах 

України, Департаменті прикордонних військ, Митній службі України, МНС 

та МВС, де захисники  Батьківщини виховуються на національних традиціях 

України, що саме і пропагує ФГСУ. Спортсмени  не мають змоги як раніше 

повноцінно приймати участь у спортивних заходах, виконувати  розрядні 

нормативи, а жінки в зв’язку з нерівними умовами  з чоловіками, згідно 

правил і класифікації, здертих з російської, до речі не зовсім вдалих, взагалі 

не мають належної  можливості виконати нормативи Майстрів спорту.  

 

В Україні гирьовий спорт має бути національним, українським, 

орієнтованим на європейські міжнародні стандарти змагань, а не на російські 

правила. На нашу думку СГСУ являється російською версією гирьового 

спорту, натомість Федерація гирьового спорту України має широку мережу в 

регіонах та чітко виражену патріотичну і національну позицію і орієнтується 

не на російські, а міжнародні і європейські стандарти проведення змагань. 

 

Враховуючи, вище викладене та з метою забезпечення повноцінного 

розвитку гирьового спорту на Кіровоградщині, ми депутати районної ради 



звертаємось з проханням розглянути дане звернення та повернути 

Всеукраїнській громадській організації «Федерація гирьового спорту 

України» статус національної спортивної федерації з виду спорту «гирьовий 

спорт». 

 

 

Прийняте на п’ятнадцятій сесії  

районної ради сьомого скликання 

21 липня 2017року 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


