
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
26.12.2016 № 647/2016-р 

 
 
 
 

С К Л А Д  
ради з визначення кандидатур на присудження обласної премії 

у сфері фізичної культури та спорту за вагомий внесок 
у розбудову фізкультурно-спортивного руху 

 

БИРКА 
Юрій Ігорович 

– тимчасово виконуючий обов’язки заступника голови – 
керівника апарату обласної державної адміністрації, 
голова ради 

   

КЛІМОВ 
Володиир Ілліч 

– тимчасово виконуючий обов’язки начальника 
управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації, заступник голови ради 

   

БРИЛЮК  
Руслана Ігорівна  

– головний спеціаліст відділу з питань фізичної куль-
тури та спорту управління молоді та спорту обласної 
державної адміністрації, секретар ради 

   

БОРТЮК 
Олександр Степанович 

– керівник фізичного виховання Хмельницької гума-
нітарно-педагогічної академії (за згодою) 

 

ДОМБРОВСЬКИЙ 
Геннадій Владиславович 

– заступник голови обласної організації ФСТ “Ди-
намо” (за згодою) 

   

ЗАЯЦ 
Сергій Володимирович 

– начальник відділу з питань молоді управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації 

   

КОВАЛЬОВ 
Микола Андрійович 

– голова обласної федерації “Спас” (за згодою) 

 

КРАСНЮК 
Юрій Антонович 

– директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи  
(за згодою) 

   

МАЦЬОХА 
Ігор Михайлович 

– старший тренер області з важкої атлетики (за згодою) 
 

   

ОЛЬХОВА  
Тетяна Петрівна 

– начальник регіонального центру “Інваспорт” 
(за згодою) 

   

ПЕТРИЧУК 
Олексій Васильович 

– заступник директора Департаменту фінансів облас-
ної державної адміністрації 

 

РЕМЕЗ 
Сергій Степанович 

– начальник управління молоді і спорту Хмельницької 
міської ради (за згодою) 

   

СВІРГУНЕЦЬ  
Євген Миколайович 

– начальник управління з фізичної культури та спорту 
Хмельницького національного університету (за згодою) 
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СНІЦЕР 
Сергій Васильович 

– начальник Хмельницького управління з фізичного ви-
ховання та спорту Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки України (за згодою) 

 

ФЛЕНТІН 
Віктор Володимирович 

– перший заступник голови обласного відділення Націо-
нального Олімпійського комітету України (за згодою) 

   

ЧУМАКОВ 
Андрій Анатолійович 

– голова Федерації боксу області (за згодою) 

   

ЯРОВА 
Валентина Володимирівна 

– директор обласної школи вищої спортивної май-
стерності (за згодою) 

   

ЯЩУК 
Інна Петрівна 

– голова постійної комісії обласної ради з питань 
освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту 
і туризму (за згодою) 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 
 


