
                      
Затверджено 

    
       розпорядження голови обласної 
       державної адміністрації 
 
       19.11.2004    № 513 

 
Склад 

координаційної ради з розвитку футболу 
в Запорізькій області на 2004-2008  роки 

 
Світлицький      - перший  заступник голови  
Анатолій Анатолійович     облдержадміністрації, голова  
         координаційної ради  

 
Лобанов       - начальник   управління    з   питань  
Володимир Євгенійович      фізичної культури, спорту  та  туризму  
         облдержадміністрації,     заступник  
         голови координаційної ради  
 
Кузьмін       - заступник     Запорізького     міського  
Олександр Сергійович       голови,   заступник   голови  координа- 
         ційної ради ( за згодою) 
 
Сластьон       - заступник   голови   облпрофради,  
Віктор Максимович                 заступник   голови   координаційної 
         ради ( за згодою) 
 
Таран                -  в.о.  голови   Запорізької   обласної  
Андрій Вікторович       федерації футболу, заступник голови  
          координаційної ради ( за згодою ) 
 

 
Члени координаційної ради: 

 
 
Авраменко 
Микола Михайлович 
 

- начальник    управління     фізичного 
 виховання       Міністерства      освіти  
 і науки в Запорізькій області   
 ( за згодою ) 
 

Кузьмінов  
Павло Михайлович 

- заступник    Бердянського     міського 
   голови  (за згодою ) 
     
 

Лужаниця  
Іван Дмитрович 

- заступник  начальника  управління  з 
  питань  фізичної  культури, спорту та 
 туризму   облдержадміністрації 

 
Межейко  
Віктор Іванович 

- президент     ТОВ      “ Професійний 
  футбольний     клуб      “ Металург – 
  Запоріжжя”      (за згодою) 
 

Намлієв  
Григорій Іванович 
 
 

- голова   обласної  ради   фізкультурно- 
  спортивного  товариства    “Україна”  
  ( за згодою ) 
 

Окопна 
Ірина Петрівна 

- заступник Мелітопольського міського 
  голови  (за згодою)    
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Рибченко 
Олег Володимирович 

- директор    обласного     комунального  
  закладу фізичного здоров’я населення 
  “Спорт для всіх” ( за згодою ) 

 
Савон  
Єлізавета Владиславівна 

-  заступник     Токмацького    міського  
   голови  (за згодою ) 
        
 

Сергач 
Олександр Іванович 

-  заступник        голови       Запорізької  
   обласної         федерації        футболу 
   (за згодою) 
 

Степаненко  
Віктор Григорович 
 

-  начальник      управління     з    питань  
   фізичної         культури,        спорту     та  
   туризму      Запорізької   міської   ради  
   (за згодою) 
 

Скиба  
Тетяна Олексіївна            

-  заступник  Енергодарського   міського 
   голови     (за згодою) 
 
 

Тропін 
Володимир Миколайович 

-  заступник    голови     обласної   ради 
  фізкультурно-спортивного товариства 

  “Спартак” ( за згодою) 
 

Ульянова 
Олена Іванівна 

-  начальник  управління  освіти  і науки  
   обдержадміністрації 
 

  
Шокарєв 
Володимир Іваноаич 

-  голова   обласної  ради корпоративно-  
  профспілкового      фізкультурно- 
  спортивного    товариства    “ Колос ” 
  ( за згодою ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заступник голови, керівник 
апарату облдержадміністрації            Г.Ф. Коваленко 

 
       

 


