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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 
 

від 28 лютого 2017 року № 130 
 
 
 

Про утворення Координаційної ради з питань популяризації серед 
населення оздоровчої рухової активності 

 
 

Відповідно пункту 6 статті 13, статті 22, пункту 2 статті 26 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», пункту 1 Плану заходів на 2017 рік щодо реалізації 
Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 
року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 

року № 653-р, розпорядження голови облдержадміністрації від 10 жовтня 2016 
року № 759 «Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо реалізації 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 
року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»: 
 

1. Утворити Координаційну раду з питань популяризації серед населення 
оздоровчої рухової активності (далі – Координаційна рада) у складі згідно з 

додатком. 
 

2. Управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації (Чернявський С.В.) 
вносити пропозиції щодо проведення засідань Координаційної ради. 
 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – 
директора Департаменту освіти і науки облдерж-адміністрації Івасюка І.Д. 
 
 
 
 

Голова обласної державної  
адміністрації 

В. КОРОВІЙ 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації 
28 лютого 2017 року № 130 



 

С К Л А Д  
Координаційної ради з питань популяризації серед населення  

оздоровчої рухової активності 
 

ІВАСЮК 

Ігор Дмитрович 

– заступник голови – директор Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації, голова 
Координаційної ради 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ 

Сергій Володимирович 

– начальник управління фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації, заступник голови 
Координаційної ради 

ЯКУБОВИЧ 

Галина Анатоліївна 

– заступник Вінницького міського голови, 
заступник голови Координаційної ради (за 

згодою) 

БАЛАКА 

Петро Миколайович 

– начальник регіонального центру з фізичної 

культури і спорту інвалідів «Інваспорт» (за 
згодою) 

БОЧАРЬОВ 

Геннадій Григорович 

– начальник обласного відділення (філія) Комітету 
фізичного виховання і спорту Міністерства освіти 
і науки України (за згодою) 

ГРАБОВИЧ 

Людмила Олексіївна 

– директор Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

ВАСИЛЮК 

Світлана Михайлівна 

– директор Департаменту інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

ЗАБОЛОТНА 

Наталя Михайлівна 

– директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації 

КОНОВАЛОВА 

Світлана Юріївна 

– заступник голови обласної ради ФСТ «Колос» 
АПК України (за згодою) 

КУЛЯВЕЦЬ 

Вега Габдрахимівна 

– заступник директора – начальник управління 
торгівлі, послуг та розвитку споживчих ринків 

Департаменту міжнародного співро-бітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації 

СТАНІСЛАВЕНКО 

Людмила Анатоліївна 

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

згодою) 

КРАЄВСЬКИЙ 

Сергій Станіславович 

– голова комітету по фізичній культурі та спорту 

Вінницької міської ради (за згодою) 

КОПАЧ 

Віталій Миколайович 

– директор Комунального закладу «Вінницький 
обласний центр фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» (за згодою) 

ОЛІЙНИК 

Олександр Миколайович 

– заступник начальника управління фізичної 

культури та спорту облдержадміністрації 

 
 
 
 

Керівник апарату  

облдержадміністрації 
В. БОЙКО 

 


