
Додаток 

до наказу Мінмолодьспорту 

"Про утворення комісії для розгляду 

кандидатур на здобуття стипендій 

Кабінету Міністрів України для 

видатних тренерів, які забезпечують 

підготовку спортсменів до участі в 

Олімпійських та Паралімпійських іграх,  

та конкурсного відбору претендентів" 

(у редакції наказу Мінмолодьспорту 

від ______________________ № ______) 

 

СКЛАД 

комісії для розгляду кандидатур на здобуття стипендій Кабінету Міністрів 

України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до 

участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх, та конкурсного відбору 

претендентів 

 

ПАНЧЕНКО  

Людмила Володимирівна 

– заступник Міністра молоді та спорту, 

голова комісії 

   

ГАЙРІЯН                                 

Нельсон Юрійович 

– директор департаменту олімпійського 

спорту Мінмолодьспорту, заступник 

голови комісії 

   

ГУДЖИЛ 

Олена Олексіївна 

– головний спеціаліст відділу аналітичного, 

науково-методичного забезпечення 

збірних команд та олімпійської 

підготовки департаменту олімпійського 

спорту Мінмолодьспорту, секретар комісії 

   

Члени комісії: 

 

БОРЗОВ 

Валерій Пилипович 

– віце-президент Національного 

олімпійського комітету України                     

(за згодою) 

   

БУЄВА                                                    

Юлія Вікторівна 

– начальник відділу ігрових олімпійських 

видів спорту департаменту олімпійського 

спорту Мінмолодтьспорту 

   

БУРИЙ 

Ігор Миколайович 

– заступник начальника Українського 

центру з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю "Інваспорт"  
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ВЕРЗУН                                     

Григорій Васильович 

– заступник голови фізкультурно-

спортивного товариства "Спартак"             

(за згодою) 

   

ДОБРИНСЬКА                        

Наталія Володимирівна 

– член виконкому Національного 

олімпійського комітету України (за 

згодою) 

   

ГУБАРЄВ                             

Володимир Анатолійович 

– начальник відділу олімпійських видів 

спорту апарату управління фізкультурно-

спортивного товариства "Динамо" 

України (за згодою) 

   

КОСТЕНКО                               

Микола Павлович 

– радник президента Національного 

олімпійського комітету України                       

(за згодою) 

   

МАКСИМЕНКО  

Юрій Йосипович 

– заступник начальника юридичного 

управління – начальник відділу правової 

роботи Мінмолодьспорту 

   

МИРСЬКИЙ 

Леонід Михайлович 

– заступник директора департаменту 

олімпійського спорту – начальник відділу  

циклічних та швидкісно-силових літніх 

олімпійських видів спорту 

Мінмолодьспорту  

   

ОМЕЛЬЧУК  

Наталія Вікторівна 

– голова громадської організації 

"Всеукраїнське фізкультурно-спортивного 

товариства "Україна" (за згодою) 

   

ПЕЛИХ                                 

Анатолій Олександрович 

– начальник відділу організації спортивної 

діяльності та міжнародних зв’язків 

Управління фізичної культури і спорту 

Міністерства оборони України (за згодою) 

   

ПЛАТОНОВ                      

Володимир Миколайович 

– член виконкому Національного 

олімпійського комітету України (за 

згодою) 

   

СЕДНЄВ  

Сергій Анатолійович 

– в.о. начальника відділу зимових 

олімпійських видів спорту департаменту 

олімпійського спорту Мінмолодьспорту 
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ФЕДЮШИНА  

Тетяна Андріївна 

– заступник директора департаменту 

олімпійського спорту – начальник відділу 

аналітичного, науково-методичного 

забезпечення збірних команд та 

олімпійської підготовки 

Мінмолодьспорту 

   

ЦИГИЦЯ                                                   

Олена Леонідівна  

– начальник відділу єдиноборств, складно-

координаційних та стрілецьких літніх 

олімпійських видів спорту департаменту 

олімпійського спорту Мінмолодьспорту 

 

______________________ 


