
Ініціативній групі з підготовки установчих 
Зборів по формуванню новообраної 
Громадської ради при Псчерській районній 
державній адміністрації

АВТОБІОГРАФІЯ

Прізвище, ім’я, по батькові: Довганінець Олег Леонідович.

Громадянство: громадянин України

Дата народження: 01 листопада 1993 рік.

Місце народження: Україна, смт. Козацьке, Бериславського р-ну., 
Херсонської обл.

Освіта: Вища (з відзнакою), Національний університет фізичного виховання 
і спорту України, спеціальність:”Фізична культура і спорт”.
Науковий ступінь, вчене звання: відсутні

Володіння мовами: українська , російська, англійська.

Нагороди, почесні звання:
- Пам’ятним нагрудним знаком «25 років Управлінню державної 

охорони України» від начальника Управління державної охорони 
України 01. 06. 2018 року.

- Пам’ятним знаком «За честь і славу І ступеня» від начальника 
Управління державної охорони України 13.04. 2019 року.

Трудова діяльність:

З дитинства професійно займався рукопашним боєм. За час занять 
досяг певних успіхів - станом па сьогодні являюсь Майстром спорту України 
з рукопашного бою, Майстром з рукопашного бою II ДАН, тренер першої 
категорії, суддя першої категорії.

2012-2013 рр. - служба у Внутрішніх Військах у в/ч 3030. 
Нагороджений нагрудним знаком “За зразкову службу 2 ступеня” наказ 
командира в/ч 3030 №50 від 06.02.2013 р.

З 2014 року одружений, виховую доньку та сина.
У 2018 році - закінчив Національний університет біорссурсів і 

природокористування України, спеціальність “Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка”.



Закінчив у 2018 році Вінницьке вище професійне училище 
Департаменту поліції охорони і здобув професію "Охоронець”.

Закінчив з відзнакою у 2020 році Національний університет фізичного 
виховання і спорту України, спеціальність:”Фізична культура і спорт”.

За період 2020 - 2021 років:
- Підготував 4 наукові праці, з них 2 у фаховому виданні (подано до 

друку).
- Підготував роботу та приймав участь в конкурсі-2020 21 

Стипендіальної програми “Завтра.иА”(результати очікуються).

За плідну працю у розвитку бойової та професійної підготовки серед 
правоохоронних органів та військових формувань нагороджений:

• Грамотами Управління державної охорони.
• Подякою Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
• Подяками від “Всеукраїнської федерації рукопашного бою”.

Контактна інформація: ’, e-mail: o.dovRan21@Rrnail.com
Адреса: м. Київ, 01011,

Я, мої найближчі родичі до адміністративної чи кримінальної 
відповідальності не притягувалися. л

Олег Довганінець

★Автобіографія підготовлена згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України 
від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні 
та реалізації державної політики».

mailto:o.dovRan21@Rrnail.com


Відомості про результати діяльності 
громадської організації «Федерація рукопашного бою міста Києва»

Повне найменування інституту 
громадянського суспільства

Громадська організація "Федерація 
рукопашного бою міста Києва"

Скорочена назва інституту 
громадянського суспільства

ГО "ФРБК"

Дані інституту громадянського 
суспільства про легалізацію/реєстрацію 
в ЄДРПОУ
(за наявності гіперпосилання на сайт 
органу державної влади, на якому 
розміщено актуальну версію статуту)

Код ЄДРПОУ 21715720

Інформація про роботу організації

Діяльність громадській організації «Федерація- рукопашного бою міста 
Києва» у звітному періоді була спрямована на виконання статутних завдань, 
Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Закону України «Про об’єднання 
громадян», цільової комплексної програми «Фізичне виховання здоров’я нації», 
програми «Спорт для всіх», завдань, визначених Всеукраїнською федерацією 
рукопашного бою.

Станом на сьогодні, рукопашним боєм, завдяки діяльності громадської 
організації «Федерація рукопашного бою міста Києва», займається більше 1000 
дітей різного віку та сотні правоохоронців та військовослужбовців. Значний 
внесок внесли у розвиток рукопашного бою, як. військово-прикладного виду 
спорту в Україні, місті Києві та Печерському районі зокрема, тренери, спортсмени 
та інструктори з рукопашного бою.

За звітний період громадська організація «Федерація рукопашного бою міста 
Києва» організовувала та проводила змагання різного рівня, що проходили в місті 
Києві, зокрема: Відкритої першості Печерського району, кваліфікаційних 
семінарів, організація Чемпіонатів м. Києва, Чемпіонатів України, суддівського 
семінару, тренувальних занять з підготовки до участі у міжнародних змаганнях та 



чемпіонаті Світу, тренувальних занять з військовослужбовцями та працівниками 
правоохоронних органів; допомога в організації Кубку Президента України та 
інших змагань серед представників силового блоку Держави.

Багато років збірна команда м. Києва стабільно займають призові місця на 
офіційних змаганнях - чемпіонатах, першостях та кубках України, та інших 
турнірах.

Календарний план спортивних заходів ГО “ФРБК” на 2021 рік.

Назва заходу
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Відкрита Першість
Печерського району

19-20.12.2020 
року

м. Київ, вул.
Панаса 

Мирного 19
100 24

Особисто

Чемпіонат м. Києва серед 
дорослих

12.02-
14.02.21

2 м. Київ 100 28

Особисто

командні

Навчально-тренувальні 
збори до Чемпіонату 
України

15.02-
28.02.21

14 м. Київ 40

Чемпіонат України серед 
дорослих

04.03 -
08.03.21

5 м. Київ
180/18 

0
50/4 
0

Особисто

командні

Чемпіонат м. Києва серед 
молодших юнаків та 
юнаків та юніорів

09.04 -
11.04.21

3 м. Київ
180/18 

0
50/4 
0

Особисто

командні

Кубок України серед 
дорослих

15.04-
19.04.21

5 м. Київ
180/18 

0
50/4
0

Особисто

командні

Навчально-тренувальні 
збори до Чемпіонату 
України серед юнаків та

01.05-
10.05.21

10 м. Київ 64 -



юніорів
•

Чемпіонат України серед 
молодших юнаків, юнаків 
та юніорів

13.05-
18.05.21

4 м. Київ 400/40
50/4 

0

Особисто

командні

Кваліфікаційний семінар • 28.05. - 
30.05.21

3
м. Київ, вул. 

Панаса 
Мирного 19

- - -

VII Всесвітні спортивні 
ігри CSIT

01.06.-
06.06.21

6 Італія
380/18 

0
50/4 

0

Особисто

командні

Кубок Президента України
02.06. - 
08.06.21

5 м. Київ
100/18 

0
30/4 
0

Особисто

командні

Навчально-тренувальні 
збори

червень/липен 
ь

14
За 

призначенням
- - -

Чемпіонат Світу серед 
дорослих

01.10-
05.10.21

5 Україна, IBF 40/240 -

Особисто

командні

Всеукраїнський турнір 
«Кубок Києва» серед 
юнаків та юніорів

Листопад
2021

3 м. Київ 200 26

Особисто

командні

Всеукраїнський турнір 
серед юнаків присвячений 
памяті війсковослужбовців 
та працівників 
правохоронних органів, які 
загинули при виконанні 
службових обов’язків

16.12-
20.12.21

4 м. Київ
400/18 

0
50/4
0

Особисто

командні

Чемпіонат України серед 
учнів

Грудень 2021 3
Україна 180/18 

0
50/4 
0

Особисто

командні



Кваліфікаційний семінар грудень 4
м. Київ, вул.

Панаса 
Мирного 19

-

Керівник ГО “ФРБК” О. О. Кравченко



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Федерація рукопашного бою міста Києва» 
Пр-т. Перемоги, 37. Код ЗКПО 21715720. Р/р 2600406371 в ПУАТ ФІДОБАНК м. Києва, МФО 300175

№ 3 від «05» травня 2021р.

Ініціативній групі з підготовки установчих 
зборів делегованих представників 
інститутів громадянського суспільства 
щодо формування нового складу 
Громадської ради при Печерській районній 
в місті Києві державній адміністрації

Мотиваційний лист

Я, Довганінець Олег Леонідович, тренер громадської організації 
«Федерація рукопашного бою міста Києва», ознайомився з повідомленням 
про формування нового складу Громадської ради при Печерській районній в 
місті Києві державній адміністрації та засвідчую своє бажання взяти участь в 
установчих зборах, так, як рукопашний бій є спортивно-прикладним видом 
спорту, і лежить в основі всіх силових структур України, для мене особисто 
це не просто вид спорту, а спосіб життя. Займаюся вже на протязі 17 років, на 
сьогоднішній день маю звання Майстер спорту України, Майстер з 
рукопашного бою (І Дан), суддя першої категорії, тренер першої категорії.

Незважаючи на щільний графік у роботі та навчанні, беру участь у 
науковій діяльності Національного університету фізичного виховання та 
спорту України та бажаю постійно розвиватися. Спілкуючись з видатними 
науковцями в галузі фізичного виховання та спорту, намагаюсь переймати їх 
досвід та слідувати їх порадам, щоб в майбутньому зміг ділитися досвідом з 
тими, хто цього потребує.

Впевнений, що крім безцінного досвіду отриманого у лавах нового 
складу Громадської ради при Печерській районній в місті Києві державній 
адміністрації, зможу реалізувати свій потенціал, оскільки прагну розвиватися 
як науковець та спортсмен над покращенням, як наукової, так і спортивної 
складової нашої держави.

Дякую, що розглянули мою кандидатуру!

З повагою Олег Довганінець


