Х Е РС О Н С Ь К А О БЛ А СН А ДЕРЖ А В Н А АДМ ІН ІС ТРА Ц ІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
/V / /

ХСУ6'

№

£63

Про затвердження нового складу
координаційної ради з питань
розвитку фізичної культури і спорту
в області
У зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтею 6, пунктом 6 частини
першої статті 13, пунктом 9 статті 16, пунктами 1, 9 частини першої статті 39,
частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Затвердити новий склад координаційної ради з питань розвитку
фізичної культури і спорту в області (додається), утвореної розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 31 серпня 2010 року № 760.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 22 березня 2016 року № 205 «Про затвердження
нового складу координаційної ради з питань фізичної культури і спорту в
області».
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Січову В.І.

Голова обласної
державної адміністрації

А. А.Г ордєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

/У /У ЛО/6

№ £6£

СКЛАД
координаційної ради з питань розвитку
фізичної культури і спорту в області

Січова
Валентина Іванівна

- перший заступник голови обласної державної
адміністрації, голова координаційної ради

Семченко
Юрій Олександрович

- начальник управління з питань фізичної культури
та спорту обласної державної адміністрації,
заступник голови координаційної ради

Степанова
Ірина Михайлівна

- головний спеціаліст відділу фізкультурномасової, організаційної роботи управління з
питань фізичної культури та спорту обласної
державної адміністрації, секретар координаційної
ради
Члени координаційної ради:

Володін
Володимир Миколайович

- член виконкому Херсонської обласної федерації
футболу (за згодою)

Всеволодов
Сергій Сергійович

- президент Херсонської обласної федерації
Кіокушин карате та рукопашного бою (за згодою)

Г арагуля
Ігор Володимирович

- президент федерації з академічного веслування в
Херсонській області (за згодою)

Давидова
Світлана Олексіївна

в. о.
директора
комунального
закладу
«Херсонська
школа
вищої
спортивної
майстерності»
Херсонської
обласної
ради
(за згодою)

Денисова
Наталія Олександрівна

- в.о. директора Херсонського вищого училища
фізичної культури Херсонської обласної ради
(за згодою)

Зуєв
Геннадій Володимирович

- президент федерації легкої атлетики Херсонської
області (за згодою)
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Кан
Юрій Борисович

- начальник Херсонського обласного відділення
(філії) Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України (за згодою)

Кедровський
Борис Григорович

- декан факультету фізичного виховання та спорту
Херсонського
державного
університету
(за згодою)

Кліментенко
Юрій Анатолійович

начальник управління молоді
Херсонської міської ради (за згодою)

Малашенко
Руслан Анатолійович

- директор дитячо-юнацької спортивної школи для
інвалідів (за згодою)

Маломуж
Олександр Іванович

голова Херсонської обласної організації
фізкультурно-спортивного товариства «Спартак»
(за згодою)

Метела
Г алина Дмитрівна

директор
дитячо-юнацької
спортивної
школи № 6 Херсонської міської ради (за згодою)

Мілославський
Михайло Борисович

- тренер
Херсонського гандбольного
«Дніпрянка» (за згодою)

Молчанов
Ігор Анатолійович

- вчитель фізичної культури зі стрибків на батуті
Херсонського вищого училища фізичної культури
Херсонської обласної ради (за згодою)

Роль
В’ячеслав Анатолійович

голова Херсонської обласної організації
фізкультурно-спортивного товариства «Колос»
АПК України (за згодою)

Принь
Сергій Ігорович

- начальник 8 спортивного клубу управління
спорту Міністерства оборони України (за згодою)

Ромаскевич
Юрій Олексійович

- головний лікар обласного центру здоров’я
спортивної медицини (за згодою)

Ротонос
Сергій Олексійович

- директор комунальної установи «Херсонський
обласний центр з фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» Херсонської обласної ради
(за згодою)

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

та

спорту

клубу

В.І.Січова

і

