
СКЛАД
колегії Міністерства молоді та спорту України

(з урахуванням наказів Мінмолодьспорту 
від 12.04.2021 № 1159 та від 03.06.2021 № 1889)

 
ГУТЦАЙТ
Вадим Маркович

– Міністр молоді та спорту України, 
Голова Колегії

СИМОНОВ
Сергій Анатолійович

– перший заступник Міністра молоді та спорту 
України

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ
Олексій Юрійович

– державний секретар Міністерства молоді та 
спорту України

БІДНИЙ 
Матвій Вікторович

– заступник Міністра молоді та спорту України

ЛАВРОВ
Віталій Олександрович
 

– заступник Міністра молоді та спорту 
України з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації

ПОПАТЕНКО
Марина Миколаївна

– заступник Міністра молоді та спорту України

УМАНЕЦЬ
Ніна Дмитрівна

– заступник Міністра молоді та спорту України

ЧЕСНОКОВ 
Андрій Володимирович

– заступник Міністра молоді та спорту України з 
питань європейської інтеграції

 КОРОЛЬОВА
Наталія Володимирівна

– керівник патронатної служби Міністра молоді 
та спорту України

БАЖЕНКОВ
Євген Володимирович

– голова фізкультурно-спортивного товариства 
«Спартак» (за згодою)

БАЗАЄВ 
Сіражутдін Гаджірамазанович

– президент федерації пауерліфтингу України            
(за згодою)

БЕЛЕНЮК
Жан Венсанович

– народний депутат України, перший заступник 
голови Комітету Верховної Ради України  з 
питань молоді і спорту(за згодою)

БЄЛЯЄВА 
Ірина Іванівна

– директор департаменту молодіжної політики 
Міністерства молоді та спорту України



2

БОРЗОВА
Ірина Наумівна

– народний депутат України, член Комітету 
Верховної Ради України  з питань молоді і 
спорту, голова підкомітету з питань державної 
молодіжної політики (за згодою)

БРИНЗАК 
Володимир Михайлович

– президент федерації біатлону України                           
(за згодою)

БУБКА 
Сергій Назарович

– президент Національного олімпійського 
комітету України (за згодою)

ВОЛКОВ 
Олександр Анатолійович

– почесний президент федерації баскетболу 
України (за згодою)

ГАЙРІЯН
Нельсон Юрійович

– директор департаменту олімпійського спорту 
Міністерства молоді та спорту України

ГОВОРОВА 
Олена Іванівна

– заступник голови Київської міської державної 
адміністрації з питань здійснення самоврядних 
повноважень (за згодою)

ДНІПРОВ
Олексій Сергійович

– президент федерації бадмінтону України                  
(за згодою)

ЄВТУШОК
Павло Володимирович

– член Спілки Української Молоді в Україні, член 
світової контрольної комісії Спілки Української 
Молоді (за згодою)

ЗВАРИЧ 
Маріанна Володимирівна

– голова Всеукраїнського громадського 
молодіжного об'єднання "Український 
молодіжний альянс" (за згодою)

ІМАС 
Євгеній Вікторович

– ректор Національного університету фізичного 
виховання і спорту України (за згодою)

КОЖЕМ’ЯКІН 
Андрій Анатолійович

– народний депутат України,  голова Комітету 
Верховної Ради України  з питань молоді і 
спорту (за згодою)

КОЛЬЧАК
Валентина Андріївна

– начальник управління фізичної культури і 
спорту Одеської обласної державної 
адміністрації (за згодою)

КОСТЕНКО 
Микола Павлович

– радник президента Національного 
олімпійського комітету України (за згодою)

ЛИСОВ 
Ігор Володимирович

– президент федерації України зі стрибків у воду 
(за згодою)
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МАЗУРАШУ 
Георгій Георгійович

– народний депутат України, член Комітету 
Верховної Ради України  з питань молоді                        
і спорту, голова підкомітету з питань фізичної 
культури та масового спорту (за згодою)

МАНДРИК
Олександр Петрович

– президент федерації панкратіону України            
(за згодою)

МАНЬКО
Ольга Іванівна

– в. о. директора Державного підприємства 
«Арена Львів»

МИЦИК 
Володимир Петрович

– начальник управління фізичної культури та 
спорту Донецької обласної державної 
адміністрації (за згодою)

МОКАН
Василь Іванович

– народний депутат України, заступник  голови 
Комітету Верховної Ради України  з питань 
молоді і спорту, голова підкомітету                               
з питань національно-патріотичного виховання 
(за згодою)

МОРГУН
Валерій Павлович

– президент федерації України з веслування на 
човнах «Дракон» (за згодою)

НЕМЧІНОВ 
Олег Миколайович

– Міністр Кабінету Міністрів України (за згодою)

ОСТРІКОВА 
Анна Сергіївна

– координатор програми «Молодіжний 
працівник» Програми розвитку ООН в Україні 
(за згодою)

ПАВЛЕНКО
Ольга Анатоліївна

– президент федерації кікбоксингу України           
(за згодою)

ПАНЧЕНКО 
Людмила Володимирівна

– директор департаменту фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту Міністерства 
молоді та спорту України

ПІСКУН
Донатас Натанович

– голова Громадської ради при Міністерстві 
молоді та спорту України (за згодою)

ПШЕНИЧНИКОВ
Олександр Петрович

– начальник управління молоді і спорту 
Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації (за згодою)



4

САЛАДУХА
Ольга Валеріївна

– народний депутат України, член Комітету 
Верховної Ради України  з питань молоді і 
спорту, голова підкомітету з питань спорту 
вищих досягнень та спортивної діяльності                 
(за згодою)

СЛЮСАРЬ
Євген Петрович

– начальник відділу національно-патріотичного 
виховання Міністерства молоді та спорту 
України

СУРКІС 
Григорій Михайлович

– народний депутат України, Секретар Комітету 
Верховної Ради України  з питань молоді і 
спорту  (за згодою)

СУШКЕВИЧ 
Валерій Михайлович

– президент Національного комітету спорту 
інвалідів України (за згодою)

ТИМОФЄЄВ 
Сергій Олександрович

– начальник управління молоді та спорту 
Київської обласної державної адміністрації      
(за згодою)

ТКАЧЕНКО 
Віктор Вікторович

– президент Всеукраїнської Спілки Громадських 
Організацій «Асоціація ветеранів спорту 
України» (за згодою)

ШЕВЛЯК 
Ілля Миколайович

– президент Спортивного комітету України              
(за згодою)

ЯРЕМА 
Олександр Йосипович

– Державний секретар Кабінету Міністрів 
України (за згодою)

ПРУДКА
Світлана Миколаївна

– заступник начальника управління стратегічного 
планування та комунікацій – начальник 
організаційного відділу, секретар Колегії   

__________________________
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