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СКЛАД 
колегії Управління молоді, фізичної культури та спорту  

обласної державної адміністрації    
 

Власова   
Наталія Федорівна начальник Управління молоді, фізичної 

культури та спорту облдержадміністрації,  
голова колегії 
 

Багіров  
Едуард Олександрович заступник начальника – начальник відділу з 

питань фізичної культури та спорту 
Управління молоді, фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації, заступник 
голови колегії  
 

Єгорова  
Ірина Володимирівна головний спеціаліст відділу з питань 

фізичної культури та спорту Управління 
молоді, фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, секретар  колегії   

 
Члени  колегії: 

 
Барабанов  
Андрій Вікторович 
 

директор Запорізького регіонального центру 
з фізичної культури та спорту інвалідів 
«Інваспорт» (за згодою) 
 

Бланк 
Павло Сергійович заступник директора Департаменту-

начальник управління з питань фізичної 
культури, спорту та туризму Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту Запорізької 
міської ради (за згодою) 
 

Боровських   
Євген Іванович 
 

директор комунального закладу «Запорізька 
обласна школа вищої спортивної 
майстерності» Запорізької обласної ради (за 
згодою) 
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Елькінсон 
Валерій Альбертович президент громадського об’єднання 

«Запорізький обласний баскетбольний клуб», 
директор товариства з обмеженою 
відповідальності  «Баскетбольний клуб 
«Ферро-ЗНТУ» (за згодою) 
 

Захлюпаний 
Василь Олександрович   директор комунального закладу «Запорізька 

спеціалізована загальноосвітня школа-
інтернат спортивного профілю»  Запорізької 
обласної ради (за згодою) 
 

Земляков  
Анатолій Олександрович голова відокремленого підрозділу 

Центральної ради   Всеукраїнського 
фізкультурно - спортивного товариства 
«Колос» АПК України «Запорізька обласна 
організація Всеукраїнського фізкультурно - 
спортивного товариства «Колос» АПК 
України (за згодою) 
 

Касай  
Геннадій Олександрович директор спортивного комплексу 

акціонерного товариства «Мотор Січ» (за 
згодою) 
 

Кобезький  
Володимир Володимирович директор комунального закладу «Обласна 

дитячо-юнацька спортивна школа» 
Запорізької обласної ради (за згодою) 
 

Кюрчев  
Володимир Миколайович голова постійної комісії з гуманітарних 

питань Запорізької обласної ради (за згодою) 
 

Лобанов   
Володимир  Євгенійович голова Запорізького обласного осередку 

Всеукраїнського фізкультурно - спортивного 
товариства «Спартак» (за згодою) 
 

Ляхова  
Інна Миколаївна проректор з науково-педагогічної роботи – 

директор Інституту здоров‘я, спорту і 
туризму Класичного приватного 
університету (за згодою) 
 

Маліков  
Микола Васильович декан факультету фізичного виховання 

Запорізького національного університету (за 
згодою) 
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Муштай 
Андрій Анатолійович начальник Запорізького обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і 
науки України (за згодою) 
 

Намлієв  
Григорій Іванович голова Запорізького обласного осередку 

Всеукраїнського фізкультурно - спортивного 
товариства «Україна» (за згодою) 
 

Огородник 
Валерій Олексійович провідний тренер штатної збірної команди 

України з плавання Міністерства молоді та 
спорту України (за згодою) 
 

Ольховникова  
Ірина Володимирівна провідний тренер штатної збірної команди 

України з легкої атлетики Міністерства 
молоді та спорту України (за згодою) 
 

Орлов  
Ігор Анатолійович голова комітету з питань фізичної  

культури та спорту Громадської ради                                                             
при Запорізькій обласній державній                                                              
адміністрації (за згодою) 
 

Пущина  
Ірина Вікторівна декан факультету управління фізичною 

культурою та спортом Запорізького 
національного технічного  університету (за 
згодою) 
 

Рибченко  
Олег Володимирович  
 

директор комунального закладу «Обласний 
центр фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх» Запорізької обласної ради   (за 
згодою) 
 

Січкар   
Наталія Ярославівна заступник директора комунальної установи 

«Запорізький обласний центр молоді» 
Запорізької обласної ради  (за згодою) 
 

Столяров  
Олександр Васильович заступник голови Запорізького обласного 

осередку Всеукраїнського фізкультурно- 
спортивного товариства «Динамо» (за 
згодою) 
 
 
 
 



4 
 

Ткаліч  
Ігор В’ячеславович головний лікар комунальної установи 

«Обласний лікарсько-фізкультурний 
диспансер» Запорізької обласної ради (за 
згодою) 
 

Цвєткова  
Ірина Євгенівна провідний тренер штатної збірної команди 

України з гандболу Міністерства молоді та 
спорту України (за згодою) 
 

Шконда  
Марина Анатоліївна директор комунального закладу 

«Запорізький обласний центр патріотичного 
виховання молоді» Запорізької обласної ради 
(за згодою) 
 

Ямщиков  
Володимир Петрович голова спортивного клубу «Металург» 

відкритого акціонерного товариства 
«Запоріжсталь» (за згодою) 

 
 
 
Заступник керівника  апарату   
облдержадміністрації, начальник 
оргвідділу                                                                                       В.Г. Кархачов 

 
 
  

 
 
 
 
 
 


