
 
Додаток 3 

 

Біографічна довідка делегованого представника ІГС 

для участі в установчих зборах для формування експертно-
громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської 

ради 

 

ВОЛКОВ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 

 
Працює  СК «Зоря» на посаді завідувача  

Місце роботи КУ «Центральний міський 

стадіон». 
Громадянство  українець 

Число, місяць і 
рік народження 

 
 

Місце 

народження  
м. Миколаєві 

 

Освіта 2005 –2010 – закінчив Миколаївський державний 

університет ім. В.О.Сухомлинського і отримав 

повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка 

і методика середньої освіти. Фізична культура» 

та здобув кваліфікацію вчителя фізичної 

культури і валеології, керівника спортивних 

секцій, організатора туристичної роботи. 

З 2019 р.- закінчив Вищу школу управління та 

адміністрування в місті Ополє (Польща) та 

здобув кваліфікацію магістра управління та 

публічне адміністрування. 
Науковий 
ступінь, вчене 
звання 

 

 

Володіння 
мовами  

 
російська 

Нагороди, 

почесні звання 

(за наявності) 

 

У 2004 року завоював золоту медаль на 

Чемпіонаті Світу серед воєнно -службовців з 

боксу в США. 

2006 р. – бронзовий призер Кубку Світу з 

аматорського боксу у м. Баку. 

2012 р. – став Чемпіоном Світу з Всесвітньої 

Серії боксу у складі збірної команди Італії. 



Досвід роботи у 

виборних 
органах 

 

 

Трудова 
діяльність  

2006 – 2013 р. – проходив службу в УМВС 

України в Миколаївській області на посаді 

інспектора патрульної служби взводу №1 роти 

№3 БПС ММУ УМВС. У 2013 році був 

звільнений у запас за власним бажанням. 

У 2013 році був прийнятий на роботу у 

Спортивну Дитячу Юнацьку Школу 

Олімпійського Резерву (СДЮШОР) на посаді 

тренера – викладача. По цей час працюю на цій 

посаді.  

У квітні  2020 році був прийнятий на роботу у СК 

«Зоря» на посаді завідувача  
Д о д а т к о в а  і 

н ф о р м а ц і я 
 

 

Членство в ІГС  Член Федерації боксу України з 2006 року по 

теперішній час.  

Член комісії Національного Олімпійського 

Комітету України «Спорт та навколишнє 

середовище» в Миколаївській області з 2012 і 

по теперішній час.  

З 2016 року – президент громадської організації 

«Спортивна федерація Іфіт».  

З 2020 віце-президент Федерації боксу 

Миколаївської області. 
Особисті 
досягнення 

 
 

Контактна 
інформація ІГС 

та делегованої 
особи 

 

ifitsportsfederation@gmail.com 
 

Можливі 
напрями роботи 
у громадській 
раді 

ЗОШ, спорт, молодь 

 

Президент Федерації  _______________________ Волков В. В. 

mailto:ifitsportsfederation@gmail.com


МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Моя громадська діяльність по - справжньому почалася, як не дивно, після 

закінчення спортивної кар'єри. Однак, хотілося і чого-то нового, просто 

сидіти вдома - не в моєму характері Про те, що в місті існує Комісія 

«Екологія і спорт» Національного Олімпійського Комітету України, знала ще 

в студентські роки, однак тоді важко було уявити, що в майбутньому , не 

тільки ввійду в її ряди, а й зможу брати активну участь в її роботі або ж ще 

який-небудь іншої громадської організації. У Комісії «Екологія і спорт» я 

брав участь в соціальному проекті, присвячений Дню Олімпійського спорту: 

«Фестиваль спорту майбутні Олімпійці», в якому взяли участь понад 3000 

осіб протягом 5 років. Цей фестиваль став традиційним в нашому місті і 

проводиться донині. Адже популяризація спорту і здорового способу життя, 

є основопологающими для будь-якого суспільства, а якщо міркувати 

глобально, і для людства в цілому. Так само в Комісії «Екологія і спорт» ми 

проводили екологічні акції «Екотолока». У парках і скверах міста суботники 

з участю спортивних шкіл міста. Я вважаю, що найважливішим напрямком 

діяльності громадських організацій, повинні стати турбота про екологічну 

культуру, а також проблеми екології. Адже нам не байдуже, в яких умовах 

будуть жити і розвиватися діти. Здоров'я і благополуччя наших дітей, як і 

втім, всіх нас, тісно пов'язане зі здоров'ям нашої планети. Працюючи в 

Комісії «Екологія і спорт», я придбав величезний досвід в організації заходів, 

а також уміння спілкуватися і знаходити спільну мову з різними людьми. 

У 2016 році разом з Криницькою Ольгою і Попенко Максимом я створив 

«Спортивну федерацію Іфіт", яку і очолив. "Іфіт" об'єднує успішних, 

розумних, небайдужих людей, які всього добилися самі, завдяки таланту і 

працьовитості. 

В рамках роботи федерації було проведено понад 30 спортивних фестивалів 

майстер класів по всій області, проводилися флеш - моби, конкурси 

спортивної фотографії та звичайно змагання. В рамках роботи "Іфіт" було 

проведене: 2 благодійних футбольних матчу між командами "Відомих 

Миколаївців" і "Видатних спортсменів", всі зібрані кошти були спрямовані 

на реабілітацію Заслуженого Тернера України з боксу - Сергія Корчинського, 

Період загального першості України з боксу серед юнаків 2005 -2006 років 

народження, Всеукраїнського турніру з боксу серед юнаків присвяченого 

пам'яті ЗТУ Григор'єва А.П. і багато інших. 

Федерація провела багато спортивно патріотичних заходів. До Дня Честі і 

Свободи в Миколаєві пройшов дві патріотично-спортивний фестиваль, 

спрямований на формування ціннісних орієнтирів та затвердження 

національно-патріотичної свідомості дітей та молоді "Звитяга 2018". До Дня 

українського козацтва, "Спортивна федерація" ІФІТ, Миколаївський 



національний університет імені Василя Сухомлинського та територіальне 

Козацьке товариство Корабельного району м.Миколаєва, Г.О. "Асоціація 

інвалідів та учасників АТО" за підтримки управління молодіжної політики 

Миколаївської міської ради. Гості фестивалю побачили показові виступи 

козацьких бойових мистецтв, ігрова та концертна програма, козацькі 

конкурси та забави, виставка народного мистецтва, фотозоні, майстер класи 

та смачний куліш. Основною метою фестивалю була підтримка і 

популяризація національно-патріотичного виховання молоді. Саме тому, на 

важливості відродження святкування Покрови є надзвичайно актуальною для 

майбутнього України. 

Вважаю, спортсмени можуть і повинні активніше брати участь в 

громадському житті країни, створювати громадянське суспільство й 

домагатися чистоти суспільних відносин. Тільки допомагаючи собі і 

справляючись зі своїми справами, ти можеш допомогти ближньому. 

Запросили стати віце-президент Федерації боксу Миколаївської області в 

апрете 2020 я прийняв відразу, вважаючи, що будучи чемпіоном світу у 

Всесвітній серії боксу в складі збірної Італії. Був 1-м номером збірної 

команди України з боксу і 3-м у Всесвітньому рейтингу боксу, зможу багато 

здолати для рідного виду спорту. 

Взагалі 2021 рік став важливим, знаковим і поворотним у моїй долі. Так 

вийшло, що моя спортивна діяльність в 2020 переплелася з громадська - мене 

делегували до експертно-громадській раді виконавчого комітету 

Миколаївської міської ради. Попереду багато планів і справ, які потрібно 

реалізувати. Вірю в те, що таке невипадкове сплетіння обставин, і ті 

можливості, які дають мені спорт і робота на посаді Керівника громадської 

організації, будуть корисні і принесуть свої плоди для мого улюбленого міста 

Миколаєва! 

 

 

 

Президент Федерації  _______________________    Волков В. В. 
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