
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про призначення керівників спортивних 

закладів, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області 

Шоста позачергова сесія 

восьмого скликання 

 

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про порядок 

призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і 

організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від 

21 листопада 2008 року № 24 (зі змінами та доповненнями), враховуючи 

протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на 

посади керівників спортивних закладів, що належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області від 01 червня 2021 

року № 3, обласна рада 

 

 

ВИРІШИЛА  

 

 

1. Призначити на посади керівників спортивних закладів, що належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області, таких осіб: 

 

МІНЕНКА  

Олександра Васильовича 

- на посаду директора Миколаївської обласної 

комунальної комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи 

 

ЖУКОВСЬКУ  

Тетяну Костянтинівну  

- на посаду начальника Миколаївського 

регіонального центру з фізичної культури і 

спорту інвалідів «Інваспорт» 
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ЧЕРНИКОВУ  

Ірину Олексіївну 

- на посаду директора Миколаївського 

обласного центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» 

 

ХАМЗІНА  

Руслана Абузаровича 

- на посаду директора Миколаївської обласної 

дитячо-юнацької спортивної школи 

«Обласний шахово-шашковий клуб» імені 

Миколи Васильовича Шелеста 

 

СТЕФАНОВСЬКОГО  

Олега Валентиновича 

- на посаду директора обласної спеціалізованої 

дитячо-юнацької спортивної школи 

олімпійського резерву з вітрильного спорту 

«Обласний яхт-клуб» 

 

ВОРОБЙОВА  

Євгена Олександровича 

- на посаду директора Миколаївської дитячо-

юнацької спортивної школи для осіб з 

інвалідністю. 

 

2. Миколаївській обласній державній адміністрації вжити заходів щодо 

укладення контрактів з керівниками спортивних закладів, що належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області, згідно з вимогами чинного законодавства України. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури 

та духовності. 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради               Ганна ЗАМАЗЄЄВА 

 


