
 
       Додаток 

 
до розпорядження  
голови Тернопільської обласної 
державної 
адміністрації та голови 
Тернопільської обласної ради 
№ 332-ОД/119  
від 31 травня 2017 року  
 
 

СКЛАД 
організаційного комітету з підготовки та проведення 

ХХVІІ сільських спортивних ігор Тернопільщини 
 

ЮРИК 
Юрій Зеновійович 

- 
 

заступник голови обласної державної 
адміністрації, співголова оргкомітету  
 

КРУПА 
Любомир Левкович 

- заступник голови обласної ради, 
співголова оргкомітету 
 

СТАХІВ                   
Володимир Миронович 

- заступник директора департаменту 
агропромислового розвитку обласної 
державної адміністрації, секретар 
оргкомітету 

 
Члени організаційного комітету: 

 
БОГАЙЧУК 
Володимир Григорович 

- начальник управління охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації 
 

ГАВРИЛЮК   
Володимир Феліксович                       

- директор    дочірнього        підприємства 
“Тернопільоблавтодор“  (за згодою)    

ДІКАЛЬЧУК    
Богдан Іванович     

- заступник  редактора газети “Вільне 
життя плюс”  (за згодою) 
 

ЗАЯЦЬ 
Роман Михайлович 

- директор виконавчий філії публічного 
акціонерного товариства “Національна 
суспільна телерадіокомпанія України” 
“Тернопільська регіональна дирекція” 
(за згодою) 
 

ІГНАТЕНКО   
Віталій Михайлович    

- перший заступник голови обласного    
відділення Національного 
олімпійського комітету   України  
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(за згодою) 
 

КОМОСА       
Тетяна Євгенівна   

- начальник відділу соціально-
економічного розвитку бюджетного 
планування та адміністративно-
територіальної реформи Тернопільської 
обласної ради 

ЛУЙ 
Віталій Юрійович                                 

- директор департаменту 
агропромислового розвитку обласної   
державної адміністрації 

МАЦИКУР 
Віктор Степанович 
 

- начальник управління фізичної 
культури та спорту обласної державної 
адміністрації 

МОНАРТОВИЧ 
Ігор Ігорович 

- голова Підволочиської районної ради 
(за згодою) 

ОНИЩУК 
Борис Володимирович 

- голова Підволочиської районної 
державної адміністрації 

ПРИСЯЖНИЙ 
Андрій Володимирович 

- голова обласної ради профспілок  
(за згодою) 

САВОНЧАК 
Петро Васильович  

- Скалатський міський голова (за згодою) 

СКИБИЛЯК 
Степан Іванович       

- директор департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації 

ХОМА 
Ольга Зіновіївна 

- начальник управління освіти   і   науки 
обласної  державної    адміністрації 

ШВЕЦЬ    
Сергій Петрович    

- голова постійної комісії Тернопільської 
обласної ради з питань бюджету 

ШЕРГЕЙ   
Григорій Платонович   

- начальник управління  культури  
обласної державної адміністрації 

ЮЛИК     
Богдан Іванович   

- начальник  Служби автомобільних доріг 
в області 

ЮРИК         
Тарас Зеновійович 

- голова громадської спілки “Федерація 
футболу Тернопільської області”  

ЯРЕМКО 
Олег Петрович 

- начальник обласного управління 
лісового та мисливського господарства 

 
 
Заступник голови-керівник апарату               Керуючий справами 
Тернопільської обласної державної                 виконавчого апарату         
адміністрації                                                         Тернопільської обласної ради      
                                                                                                
                                                І.В.ВОНС                                          І.Г.БАБІЙЧУК 
  
 
                  В.С. Мацикур 
                     О.О.Дерень 
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