МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від ____________ 20__р.

Київ

№ __________

Про внесення змін у додаток до наказу
Міністерства молоді та спорту України
від 22.03.2021 № 889
Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство молоді
та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
02 липня 2014 року № 220 (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Внести у додаток до наказу Міністерства молоді та спорту України
від 22.03.2021 № 889 «Про утворення робочої групи із впровадження
Національної платформи відповідності конвенціям, спрямованим на боротьбу із
допінгом» такі зміни:
1) доповнити склад робочої групи після позиції:
"ДЖУМАК
Андрій Вікторович

–

начальник
відділу
департаменту
боротьби
з наркозлочинністю Національної поліції України
(за згодою)"

"ЗАГОРОДНЯ
–
Тетяна В’ячеславівна

головний спеціаліст відділу контролю за
дотриманням ліцензійних умов діяльності з обігу
підконтрольних речовин Управління державного
регулювання та контролю у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
Держлікслужби (за згодою)

КОЛОМОЄЦЬ
Галина Анатоліївна

начальник
відділу
науково-методичного
забезпечення підвищення якості освіти Інституту
модернізації освіти Міністерства освіти і науки
України (за згодою)";

позиціями:

–

2
2) після позиції:
"ПАНЧЕНКО
– директор департаменту фізичної
Людмила Володимирівна
та неолімпійських
видів
Мінмолодьспорту"

культури
спорту

позицією:
"ПУГАЧ
Олена Олександрівна

– провідний фахівець із зв’язків із громадськістю
та пресою сектору інформаційної політики
Центру психічного здоров’я і моніторингу
наркотиків та алкоголю Міністерства охорони
здоров’я України (за згодою)";

3) після позиції:
"САЛЬНИКОВ
Олександр Іванович

– головний спеціаліст відділу стратегічного
планування та взаємодії у сфері нормативноправового
забезпечення
Управління
забезпечення формування державної політики у
сфері протидії наркозлочинності МВС (за
згодою)"

позицією:
"СЕМЕНЧУК
Ольга Сергіївна

– заступник директора – начальник управління
безпечності харчових продуктів та кормів
Департаменту безпечності харчових продуктів
та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби (за згодою)".

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Чеснокова А. В.
Виконуючий обов’язки
Міністра молоді та спорту України

Сергій СИМОНОВ

