
                                                                                         
АПРЄКПРОЕКТ 

Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

" ___ " __________ 2021 року                                                                             № ____                             

Про порушення клопотання перед 
Верховною Радою України та 
Кабінетом Міністрів України щодо 
нагородження Грамотою Верховної 
Ради України та Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України

 
Розглянувши довідку "Про порушення клопотання перед Верховною Радою 

України та Кабінетом Міністрів України щодо нагородження Грамотою Верховної 
Ради України та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України" і за результатами 
обговорення

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Підтримати пропозицію щодо нагородження таких кандидатур:

Грамотою Верховної Ради України

за вагомий особистий внесок у популяризацію олімпійського руху та здорового 
способу життя в Україні, сумлінну працю, професіоналізм:

АВЕР'ЯНОВ
Георгій Юрійович

- фахівець з матеріально-технічного забезпечення 
управління логістики Виконавчої дирекції 
Національного олімпійського комітету України

ДРУЗЕНКО
Максим Сергійович

- заступник начальника управління логістики Виконавчої 
дирекції Національного олімпійського комітету 
України

ЖИДКОВА
Катерина Леонідівна

- менеджер зі зв'язків із громадськістю департаменту 
співпраці із суб'єктами олімпійського руху Виконавчої 
дирекції Національного олімпійського комітету України
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Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту України, 
олімпійського спорту, досягнення високих спортивних результатів національною 
збірною командою України на Іграх ХХХІІ Олімпіади та національною 
паралімпійською збірною командою України на XVI літніх Паралімпійських іграх 
Токіо-2020, сумлінну працю, професіоналізм, відданість справі:

АЛЕКСЄЄВА
Ірина Сергіївна

- заступник начальника навчально-спортивного відділу 
Українського центру з фізичної культури і спорту осіб 
з інвалідністю "Інваспорт"

АНАСТАСЬЄВА
Оксана Сергіївна

- заступник директора департаменту фізичної культури 
та неолімпійських видів спорту – начальник відділу 
пріоритетних неолімпійських видів спорту 
Мінмолодьспорту

АЧКАСОВА
Світлана Юріївна

- начальник відділу планування управління 
стратегічного планування та комунікацій 
Мінмолодьспорту

БУЄВА
Юлія Вікторівна

- начальник відділу олімпійських ігрових видів спорту 
департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту

БУРЕНКО
Олена Дмитрівна

- головний спеціаліст відділу формування здорового 
способу життя департаменту фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту Мінмолодьспорту

ВЕСЕЛОВА
Вікторія В'ячеславівна

- менеджер зі зв'язків із суб'єктами олімпійського руху 
департаменту співпраці із суб'єктами олімпійського 
руху Виконавчої дирекції Національного олімпійського 
комітету України

ВСТРЄТЄНЦЕВ
Сергій Вікторович

- провідний тренер з науково-методичного забезпечення 
штатної команди національної збірної команди 
України з видів спорту

ГАВРИЛЕНКО
Олена Анатоліївна

- начальник відділу формування здорового способу 
життя департаменту фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту Мінмолодьспорту

ГАЙРІЯН
Нельсон Юрійович

- директор департаменту олімпійського спорту 
Мінмолодьспорту

ГАНСЬКА
Оксана Степанівна

- головний спеціаліст відділу циклічних та швидкісно-
силових літніх олімпійських видів спорту 
департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту
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ГУДЖИЛ
Олена Олексіївна

- головний спеціаліст відділу аналітичного, науково-
методичного забезпечення збірних команд та 
олімпійської підготовки департаменту олімпійського 
спорту Мінмолодьспорту

ГУРБИК 
Олеся Андріївна

- заступник начальника відділу інвестицій та розвитку 
спортивної інфраструктури Мінмолодьспорту

ЖИЛЬЦОВ
Олексій Юрійович

- провідний тренер штатної команди національних 
збірних команд України з видів спорту осіб з 
інвалідністю

ІБРАГІМОВ
Ніязі Білялович

- тренер-механік штатної команди національної збірної 
команди України зі стрільби кульової

КАПЛУНОВСЬКИЙ
Андрій Олександрович

- старший тренер штатної команди національної збірної 
команди України з боротьби греко-римської

КАЛИТА
Ірина Анатоліївна

- менеджер зі зв'язків з громадськістю департаменту 
співпраці з суб'єктами олімпійського руху Виконавчої 
дирекції Національного олімпійського комітету 
України

КОВІНЧЕНКО
Тетяна Володимирівна

- начальник команди штатної команди національної 
збірної команди України з дзюдо

КРИЛЮК
Андрій Тітусович

- генеральний директор державного підприємства 
"Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-
Заспа"

МАЙДАНЮК
Олена Вікторівна

- директор Державного науково-дослідного інституту 
фізичної культури і спорту

МЕЛЬНИК
Вікторія Станіславівна

- начальник команди штатної команди національної 
збірної команди України з дзюдо

ОНИЩЕНКО
Олександр Андрійович

- начальник відділу міжнародних зв'язків, фізично-
спортивної та реабілітаційної роботи Національного 
комітету спорту інвалідів

ПОКАТІС
Дар'я Олександрівна

- начальник команди штатної команди національної 
збірної команди України з боротьби греко-римської

ПУНДА
Олексій Васильович

- заступник директора департаменту – начальник відділу 
фінансів національних збірних команд департаменту 
економіки та фінансів Мінмолодьспорту

РЕДКІНА
Наталія Андріївна

- начальник команди штатної команди національної 
збірної команди України з дзюдо
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ФЕДЮШИНА
Тетяна Андріївна

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

ЦИМБАЛЮК
Вікторія Ростиславівна

- начальник відділу фінансів програм фізичної культури 
та спорту департаменту економіки та фінансів 
Мінмолодьспорту

ЯЦЕНКО
 Олена Миколаївна

- менеджер із зв'язків із суб'єктами олімпійського руху 
департаменту співпраці з суб'єктами олімпійського 
руху Виконавчої дирекції Національного олімпійського 
комітету України

2. Управлінню роботи з персоналом підготувати в установленому порядку 
відповідні документи для порушення клопотання перед Верховною Радою України та 
Кабінетом Міністрів України щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України 
та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

3. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на державного секретаря 
Олексія Перевезенцева.
  

Голова колегії, 
Міністр молоді та 
спорту України                                   Вадим ГУТЦАЙТ
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