
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

________________ Київ № ______________

Про внесення змін у додаток до наказу
Міністерства молоді та спорту України 
від 05 лютого 2019 року № 584 

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство молоді 
та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 02 липня 2014 р. № 220, листа Комітету Верховної Ради України з питань 
сім'ї, молодіжної політики спорту та туризму від 08.02.2019 № 04-33/13-148 
(26244) н а к а з у ю:

1. Внести зміни у додаток до наказу Міністерства молоді та спорту 
України від 05 лютого 2019 року № 584 "Про утворення робочої групи 
з опрацювання проекту Закону України "Про запобігання допінгу у спорті", 
виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр   І. ЖДАНОВ
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Додаток
до наказу Мінмолодьспорту
05.02.2019 № 584
(у редакції наказу Мінмолодьспорту 
від __________ № _______________ )

СКЛАД
робочої групи з опрацювання проекту Закону України "Про запобігання 

допінгу у спорті"

Гоцул 
Ігор Євгенійович

перший заступник Міністра, співголова робочої 
групи

Костенко 
Микола Павлович

радник президента Національного олімпійського 
комітету, співголова робочої групи (за згодою)

Маріуц 
Олександр Петрович

головний спеціаліст сектору медичного 
забезпечення збірних команд департаменту 
олімпійського спорту Мінмолодьспорту, секретар 
робочої групи

Члени робочої групи
Алексійчук 
Людмила Валеріївна

завідувач сектору медичного забезпечення 
збірних команд департаменту олімпійського 
спорту Мінмолодьспорту

Борзов
Валерій Пилипович

віце-президент Національного олімпійського 
комітету України (за згодою)

Вірастюк 
Роман Ярославович

директор департаменту олімпійського спорту 
Мінмолодьспорту

Ткаченко 
Наталя Володимирівна

Заступник начальника центру – начальник 
організаційно-методичного відділу Українського 
центру з фізичної культури і спорту інвалідів 
"Інваспорт"

Задорожній 
Дмитро Володимирович

начальник юридичного відділу Національного 
олімпійського комітету (за згодою)

Звіздовський 
Ігор Михайлович

керівник патронатної служби Мінмолодьспорту
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Калугін 
Олег Юрійович

начальник юридичного управління 
Мінмолодьспорту

Коваленко 
Наталія Петрівна

виконавчий директор Національного олімпійського 
комітету України (за згодою)

Корж 
Віктор Петрович

перший заступник голови ФСТ ″Динамо″ України, 
віце-президент Національного олімпійського 
комітету України (за згодою)

Кручек 
Ярослав Іванович

заступник директора Національного 
антидопінгового центру

Крикун 
Юрій Юрійович 

головний консультант секретаріату Комітету 
Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної 
політики спорту та туризму, президент 
Всеукраїнської федерації черлідингу (за згодою)

Курліщук 
Іван Михайлович

директор Національного антидопінгового центру 

Музика 
Юрій Леонідович

директор департаменту економіки та фінансів 
Мінмолодьспорту

Радчук 
Наталія Миколаївна

начальник відділу міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції Мінмолодьспорту

Федюшина 
Тетяна Андріївна

заступник директора департаменту – начальник 
відділу аналітичного, науково-методичного 
забезпечення збірних команд та олімпійської 
підготовки Мінмолодьспорту

Силантьєв 
Денис Олегович

народний депутат України, заступник голови  
Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, 
молодіжної політики спорту та туризму, голова 
підкомітету з питань фізичної культури і спорту (за 
згодою)

Товстенко 
Володимир 
Миколайович

головний консультант секретаріату Комітету 
Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної 
політики спорту та туризму (за згодою)
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