
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ґ?/. •//, /У № У/
Про створення робочої групи

Відповідно до пункту 6 статті 56 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання голови обласної 
державної адміністрації від 25 жовтня 2017 року № 01.01-58/6352 щодо 
вивчення питання переведення комунального закладу «Вінницький 
регіональний центр фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» до 
приміщення комунальної організації «Спорткомплекс «Здоров’я»:

1. Створити робочу групу щодо вивчення питання переведення 
комунального закладу «Вінницький регіональний центр фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інваспорт» до приміщення комунальної організації 
«Спорткомплекс «Здоров’я» у складі:

КРЕМЕНЮК заступник голови обласної Ради, співголова
Михайло Володимирович робочої групи

КРУЧЕНЮК 
Олександр Васильович

ФЕДОРИШИН 
Василь Семенович

ЛУКАВИИ 
Дмитро Миколайович

МАЗУР
Геннадій Федорович

МАСЛЕННІКОВ 
Олександр Георгійович

МОРОЗОВА 
Наталія Іванівна

ОЛІЙНИК 
Алла Михайлівна

ПЕТРЕНКО 
Олександр Григорович

заступник голови обласної державної 
адміністрації, співголова робочої групи

начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької 
області, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

в.о. начальника комунального закладу 
«Вінницький пегіональний пенто з фізичної 
культури і спорту інвалідів «Інваспорт»

голова постійної комісії обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм

голова постійної комісії обласної Ради з питань 
регулювання комунальної власності та 
приватизації

голова громадської Ради при Вінницькій обласній 
Раді

начальник управління юридичного забезпечення 
виконавчого апарату обласної Ради

директор комунальної 
«Спорткомплекс «Здоров’я»

організації



РАДУДІК
Дмитро Васильович

СТАНІСЛАВЕНКО 
Людмила Анатоліївна

ТКАЧУК
Микола Федорович

ЧЕРНЯВСЬКИЙ 
Сергій Володимирович

начальник комунального підприємства — 
Вінницький обласний виробничо-технічний центр 
стандартизації і метрології, якості продукції АГЖ 
«Облагростандарт»

голова постійної комісії обласної Ради з питань 
освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини

директор Департаменту агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації (за згодою)

начальник управління фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації (за згодою)

2. Робочій групі вивчити питання переведення комунального закладу 
«Вінницький регіональний центр фізичної культури і спорту інвалідів 
«Інваспорт» до приміщення комунальної організації «Спорткомплекс 
«Здоров’я».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

Заступник голови обласної Ради ^МГКРЕМЕНЮК


