
                                                                     
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                       
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  01.04.2020р.  № _____   

       
 

 

 

 

З метою оновлення складу координаційної ради з питань фізичної 

культури і спорту, у зв’язку з вибуттям окремих її членів, керуючись п. 1 ч. а 

ст.32 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 

комітет Коростенської міської ради  

 

     РІШАЄ: 

 

1. Затвердити оновлений склад координаційної ради з питань фізичної культури і 

спорту (Додаток 1). 

 

2. Відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту (Черних О.В.) 

довести оновлений склад координаційної ради до всіх причетних осіб. 

 

3. Попередній склад координаційної ради вважати недійсним. 

 

 

 

 

Міський голова                                              Володимир МОСКАЛЕНКО  

 
 

 

 

                                                                                                       
 

                                                                                                      Заступник  міського голови                              
                                                                                                                                                                          О.Дзига 

 

                                                                                                               Начальник відділу у справах сім’ї,  

                                                                                                                                  молоді, фізичної культури та спорту 

                                                                                                                                                                          О.Черних 

 

                                                                                                 Начальник  юридичного відділу                        

                                                                                                                                                                          Т.Камінська 

 

 

Про внесення змін до складу 

координаційної ради з питань  

фізичної культури і спорту 



                                                                                        Додаток 1 

                                                                                                       до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                       від  01.04.2020р.  № _________ 
 

 

 

Склад 

координаційної ради з питань фізичної культури і спорту. 
 

Дзига  

Олександр Олексійович 

- заступник міського голови,  

голова ради 

Черних  

Олена Володимирівна 

- начальник відділу у справах сім’ї,    

молоді, фізичної культури та спорту, 

заступник голови ради 

Степанюк-Головач  

Віталій Валентинович 

- головний спеціаліст відділу у 

справах сім’ї, молоді, фізичної                                                     

культури та спорту, секретар ради 

Члени координаційної ради:   

Довгалюк  

Анатолій Павлович  

- директор Коростенської ДЮСШ 

Тімбуровський  

Микола Іванович 

- директор Коростенського міського 

ЦФЗН „Спорт для всіх” 

Гресь  

Олексій Петрович 

- директор Бюджетної установи 

Стадіон „Спартак” 

Медведчук  

Віктор Володимирович  

- тренер відділення легкої атлетики 

Коростенської ДЮСШ 

Гурінчук  

Андрій Вікторович 

- тренер відділення баскетболу 

Коростенської ДЮСШ 

Вигівський  

Олександр Васильович 

- тренер відділення футболу 

Коростенської ДЮСШ 

Гулаков  

Олександр Вікторович 

- старший тренер Коростенської 

філії Житомирської ДЮСШ з 

боротьби (за згодою) 

Хошаба                                          

Ігор Юрійович                                

- віце-президент ФК ,,Мал”  

(за згодою)   

Мороз                                             

Світлана Євгенівна                         

- голова методичного об’єднання 

вчителів фізичної культури  

відділу освіти 
 

 

 

Керуючий справами виконкому                                          Андрій ОХРІМЧУК 
 


