
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

________________ Київ № ______________

                                                                         
Про внесення змін у додаток до 
наказу Міністерства молоді та 
спорту України  від 24.04.2014 
№ 1306 (зі змінами)

Відповідно до статті 20 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", 
підпункту 30 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня       
2014 року № 220 (зі змінами), Положення про комісію для надання спортивній 
федерації статусу національної та позбавлення такого статусу, затвердженого 
наказом Міністерства молоді та спорту України від 21.01.2014 № 102, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 р. за № 210/24987, 
та у зв’язку із кадровими змінами, що відбулися у Міністерстві молоді та спорту 
України,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни у додаток до наказу Міністерства молоді та спорту 
України  від 24.04.2014 № 1306  "Про утворення комісії" (зі змінами), виклавши 
його у новій редакції, що додається.  

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра                                                                                 Сергій СИМОНОВ



                                                 Додаток 
                                                                                  до наказу Мінмолодьспорту 

                                                                  24.04.2014 № 1306
                                                                                                 (у редакції наказу Мінмолодьспорту

                                                                                     від ____________ №_______)

СКЛАД
комісії для надання спортивній федерації

 статусу  національної спортивної федерації

СИМОНОВ 
Сергій Анатолійович

- перший заступник Міністра молоді та 
спорту України, голова комісії
 

ПАНЧЕНКО 
Людмила Володимирівна 

- директор департаменту фізичної 
культури та неолімпійських видів 
спорту Мінмолодьспорту, заступник 
голови комісії

ГАЙРІЯН
Нельсон Юрійович

- директор департаменту олімпійського 
спорту Мінмолодьспорту, заступник 
голови комісії

ОРІШЕВСЬКИЙ 
Артем Ігорович

- начальник відділу масового спорту 
департаменту фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту 
Мінмолодьспорту, секретар комісії

Члени комісії:

АМІРХАНОВ                                       
Даніль Асхатович

- начальник відділу зимових 
олімпійських видів спорту 
департаменту олімпійського спорту 
Мінмолодьспорту

АНАСТАСЬЄВА
Оксана Сергіївна

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

БАЗАЄВ
Сіражутдін Гаджирамазанович

- президент федерації пауерліфтингу       
України (за згодою)

БУЄВА 
Юлія Вікторівна 

- начальник відділу олімпійських ігрових 
видів спорту департаменту 
олімпійського спорту Мінмолодьспорту



БУРИЙ                                                  
Ігор Миколайович 
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-
працівник на громадських  засадах 
відділу організаційного та 
інформаційного забезпечення 
Національного комітету спорту 
інвалідів України  (за згодою)

ВЕРЗУН 
Григорій Васильович

- заступник  голови  Фізкультурно-
спортивного  товариства "Спартак"     
(за згодою)

ГРАБОВЕЦЬКИЙ 
Мирослав Михайлович

- заступник голови  Фізкультурно-
спортивного товариства "Україна"       
(за згодою)

ГУБАРЄВ
Володимир Анатолійович

- начальник відділу олімпійських видів 
спорту ФСТ "Динамо" України             
(за згодою)

ЗАДОРОЖНІЙ 
Дмитро Володимирович 

- начальник юридичного відділу НОК 
України   (за згодою)

ЛЕВЧУК
Сергій Андрійович

- віцепрезидент Спортивного комітету 
України (за згодою)

МАНДРІК
Олександр Петрович
 

- президент ГО "Федерація панкратіону 
України"  (за згодою)

МИРСЬКИЙ                                         
Леонід Михайлович 

- заступник директора департаменту 
олімпійського спорту - начальник 
відділу циклічних та швидкісно-
силових літніх олімпійських видів 
спорту Мінмолодьспорту 

ПАНЬКО 
Дмитро Сергійович

- начальник юридичного управління 
Мінмолодьспорту

ПЕЛИХ
Анатолій Олександрович

- начальник відділу організації 
спортивної діяльності та міжнародних 
зв’язків Управління фізичної культури і 
спорту Міністерства оборони України  
(за згодою)

САВЧУК 
Григорій Устимович

- перший заступник голови 
Фізкультурно-спортивного товариства 
"Колос"  (за згодою)
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ЦИГИЦЯ
Олена Леонідівна 

- начальник відділу єдиноборств, 
складно-координаційних та стрілецьких 
літніх олімпійських видів спорту 
департаменту олімпійського спорту 
Мінмолодьспорту 

____________________________
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