
УКРАЇНА 
ВШНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до розпорядження 
голови обласної Ради від 03 травня 2022 року № 70

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки», 
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 
року № 515 (зі змінами), рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 
грудня 2022 року № 303 «Про внесення доповнень до рішення 14 сесії обласної 
Ради від 26 листопада 2021 року № 268»:

1. Внести до розпорядження голови обласної Ради від 03 травня 2022 
року №70 «Про Комісію обласної Ради у галузі спорту з питань встановлення 
стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним 
спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів 
спорту, стипендій та матеріальної допомоги ветеранам спорту, одноразової 
винагороди за високі спортивні результати кращим спортсменам місяця, 
матеріальної допомоги провідним спортсменам, тренерам та одноразової 
грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях 
спортсменам та їх тренерам» такі зміни:

1.1. Вивести зі складу Комісії обласної Ради у галузі спорту з питань 
встановлення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації 
провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і 
дефлімпійських видів спорту, стипендій та матеріальної допомоги ветеранам 
спорту, одноразової винагороди за високі спортивні результати кращим 
спортсменам місяця, матеріальної допомоги провідним спортсменам, тренерам 
та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на 
міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам (далі -  Комісія) 
ЦИМБАЛЮКА Андрія Вікторовича - начальника відділу неолімпіиських видів 
спорту та рухової активності населення в громадах управління спорту та 
рухової активності Департаменту гуманітарної політики обласної державної 
адміністрації.

1.2. Ввести до складу Комісії:



- ОЛІЙНИКА Олександра Миколайовича -  відповідального секретаря 
відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області 
(за згодою);

- ХНИКІНА Павла Вікторовича -  голову обласного відділення 
Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області (за 
згодою);

- ЧЕРНЯВСЬКОГО Сергія Володимировича -  начальника управління 
спорту та рухової активності Департаменту гуманітарної політики обласної 
військової адміністрації (за згодою);

- ГОДОВАНЮК Марину Анатоліївну - завідувача сектору з питань 
молоді та спорту відділу супроводу постійної комісії обласної Ради з питань 
освіти, релігії, молоді та спорту управління соціально-гуманітарної політики 
виконавчого апарату обласної Ради -  секретар Комісії.

2. Контроль за виконанням цьог^ розпорядження покласти на 
заступника голови обласної Ради Ігор^Івасю ^^.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


