
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

________________ Київ № ______________

Про утворення робочої групи з питань 
взаємодії зі Штабом офіційної делегації України 
на ІI Європейських іграх
в м. Мінськ (Республіка Білорусь)

З метою взаємодії та забезпечення координації роботи зі Штабом 
офіційної делегації України на ІI Європейських іграх в м. Мінськ                          
(Республіка Білорусь) у період з 21 по 30 червня 2019 року н а к а з у ю:

1. Затвердити склад робочої групи з питань взаємодії зі Штабом 
офіційної делегації України на ІI Європейських іграх в м. Мінськ (Республіка 
Білорусь) (далі – робоча група), що додається.

Дозволити керівнику робочої групи у разі необхідності вносити зміни до 
персонального і кількісного складу, а також залучити інших працівників 
Мінмолодьспорту для забезпечення діяльності робочої групи.

2. Затвердити графік чергування членів робочої групи та працівників 
Мінмолодьспорту для забезпечення оперативного інформування Верховної 
Ради України, Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України 
щодо результатів виступів українських спортсменів на ІI Європейських іграх в 
м. Мінськ (Республіка Білорусь), що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра Гоцула І. Є.

Виконуючий обов'язки Міністра М. ДАНЕВИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Мінмолодьспорту
___________№________

СКЛАД
робочої групи з питань взаємодії зі Штабом офіційної делегації України

на ІI Європейських іграх в м. Мінськ (Республіка Білорусь)
з 21 по 30 червня 2019 року

Від Міністерства молоді та спорту України
НЕМЧІНОВ 
Олег Миколайович

_ керівник робочої групи, державний секретар 
Мінмолодьспорту

БІДНИЙ 
Матвій Вікторович                  

_ директор департаменту фізичної культури та
неолімпійських видів спорту Мінмолодьспорту

БУЄВА 
Юлія Вікторівна

_ начальник відділу олімпійських ігрових видів 
спорту Мінмолодьспорту

ГАЙРІЯН
Нельсон Юрійович

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

МИРСЬКИЙ 
Леонід Михайлович

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

ФЕДЮШИНА
Тетяна Андріївна 

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

Від Національного олімпійського комітету України 
КОВАЛЕНКО 
Наталія Петрівна

_ керівник робочої групи, виконавчий директор НОК 
України  (за згодою)

АВЕРЬЯНОВ 
Георгій Юрійович

_ головний спеціаліст управління матеріально-
технічного забезпечення НОК України (за згодою)

БАГМЕТ 
Наталія Львівна

_ начальник фінансового відділу НОК України                    
(за згодою)

ДЕМ'ЯНЕЦЬ
Неля Миколаївна 

_ начальник міжнародного відділу НОК України                   
(за згодою) 

ЛОМОВ
Ярослав Сергійович

_ системний адміністратор НОК України (за згодою)

ПАХОЛЬЧИК
Олена Іванівна

_ начальник управління олімпійського руху НОК 
України (за згодою)

ТУРЧИНСЬКА
Оксана Вікторівна

_ головний спеціаліст відділу зв'язків зі ЗМІ та 
громадськістю НОК України (за згодою)

ЯКОВЛЕВ
Олександр 
Володимирович

_ заступник виконавчого директора НОК України                
(за згодою)

ЯЦЕНКО
Олена Миколаївна

_ головний спеціаліст управління олімпійського руху 
НОК України (за згодою)

_____________________________



                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінмолодьспорту
_____________№______

ГРАФІК
чергування членів робочої групи та 

працівників Мінмолодьспорту для забезпечення оперативного інформування 
ВРУ, АПУ та КМУ щодо результатів виступів українських спортсменів на 

ІІ Європейських іграх в м. Мінськ (Республіка Білорусь)

Дата 
чергування ПІБ № контактного 

телефону

Місце 
чергування 

(№ каб.)
субота

22 червня 
2019 року

Гайріян 
Нельсон Юрійович

289-11-88
+38 067 405 00 70 807

неділя
23 червня 
2019 року

Стеценко 
Олександр Васильович

289-41-69
+38 097 383 01 13 303с

п'ятниця
28 червня 
2019 року

Коваленко 
Лілія Миколаївна

289-02-54
+38 067 776 28 25 713

субота
29 червня 
2019 року

Запорожченко
Анатолій Анатолійович

287-35-76
+38 095 225 66 04 503

неділя
30 червня
2019 року

Гуджил 
Олена Олексіївна

289-02-65
+38 095 204 32 02 703

Примітка: чергування здійснюється у вихідні дні з 09-00 до 18-00 год. з 
перервою на обід з 13-00 до 14-00 год.

Інформація щодо результатів українських спортсменів на ІІ Європейських 
іграх в м. Мінськ (Республіка Білорусь) фіксується в окремий журнал, що 
передається наступному черговому працівнику.

_______________________________
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