УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
28.02.2006

№ 78

Про проведення у м. Запоріжжі
міжнародних змагань з гандболу

З метою популяризації та розвитку гандболу в Запорізькій області,
створення сприятливих умов для підготовки гравців збірної команди України
до чемпіонату світу, вшановуючи пам’ять президента обласної і Всеукраїнської
федерацій гандболу В.П.Гетьмана :
1. Провести у м. Запоріжжі з 16 по 19 березня 2006 року Міжнародний
турнір з гандболу серед чоловічих команд, присвячений пам’яті В.П.Гетьману.
2. Затвердити склад організаційного комітету з питань підготовки та
проведення Міжнародного турніру з гандболу (додається).
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови облдержадміністрації, який координує напрямок роботи щодо
здійснення повноважень у галузі спорту.

Голова обласної
державної адміністрації

Є.А.Червоненко

Затверджено
розпорядження голови обласної
державної адміністрації
№

Склад
організаційного комітету з питань підготовки та проведення
Міжнародного турніру з гандболу

Червоненко
Євген Альфредович

- голова облдержадміністрації,
голова оргкомітету
- заступник голови облдержадміністрації,
заступник голови оргкомітету

Карташов
Євген Григорович

- Запорізький міський голова,
заступник голови оргкомітету (за згодою)

Склярук
Анастасія Володимирівна

- начальник управління у справах молоді
та спорту облдержадміністрації,
заступник голови оргкомітету

Члени організаційного комітету:

Білоусенко
Олександр Федорович

- директор Запорізької обласної дирекції
АППБ «Аваль» (за згодою)

Біляченко
Володимир Дем’янович

- голова правління ВАТ “Туркомплекс
“Запоріжжя” (за згодою)

Білоблоцький
Віктор Миколайович

- директор Запорізького обласного ЗАТ з
туризму і екскурсій “Запоріжтурист”,
(за згодою)

Бобро
Геннадій Володимирович

- директор палацу спорту “Юність”
(за згодою)

Ванат
Петро Михайлович

- президент Запорізького обласного союзу
промисловців і підприємців “Потенціал”
(за згодою)
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Гапоненко
Геннадій Іванович

- голова Запорізької обласної ради
профспілок (за згодою)

Іванісов
Сергій Миколайович

- директор гандбольного клубу “ЗТР”
(за згодою)

Кирилюк
Олег Анатолійович

- начальник управління Запорізького
обласного Національного банку України
(за згодою)

Клейнер
Ігор Всеволодович

- генеральний директор ВАТ
“Запоріжтрансформатор” (за згодою)

Михайлик
Павло Андрійович

- президент Запорізької обласної
федерації гандболу (за згодою)

Мурзіна
Майя Костянтинівна

- голова обласної спілки журналістів
(за згодою)

Шипенко
Олександр Миколайович

- президент Запорізького гандбольного
клубу “Ветеран” (за згодою)

Керівник апарату обласної
державної адміністрації

Р.В.Дригинич

