
 

 
 

 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 23. 05. 2012   р.                                                                                 №  214 

 

 

Про районний Міжвідомчий  

координаційний штаб  

з питань безпеки та  громадського 

правопорядку під час проведення в Україні  

фінальної частини чемпіонату  

Європи 2012 року з футболу 
 

 

З метою сприяння оптимізації взаємодії правоохоронних органів, 

структурних підрозділів Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

влади та громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону в Дніпровському районі м. Києва, узгодженості їх 

діяльності із забезпечення безпеки та громадського правопорядку під час 

проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу та відповідно до Указу Президента України від 10.12.2012 №1117 

(1117/2010) «Про міжвідомчий координаційний штаб з питань безпеки та 

правопорядку» із змінами, внесеними згідно з Указами  Президента від 

14.02.2011 №202/2011, від 19.04.2012 №271/2012 та на виконання пункту 13 

рішення №4 Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 11.05.2012: 

 

1.Утворити районний Міжвідомчий координаційний штаб з питань 

безпеки та громадського  правопорядку під час проведення в Україні 

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації ( далі - районний 

Міжвідомчий штаб) як допоміжний орган при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

2.Затвердити персональний  склад районного Міжвідомчого штабу 

(додається). 

3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 
 

Голова                                                                                                    О.Шевчук 



 

Затверджено 

Розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

від « 23 »  травня  2012 р. 

№ 214 
 

Склад 

районного Міжвідомчого координаційного  штабу з питань безпеки та 

громадського правопорядку під час проведення в Україні фінальної 

частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 
 

1.  Шевчук 

Олександр Семенович 

-голова Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, керівник районного 

Міжвідомчого штабу; 

2.  Кравченко  

Сергій Олексійович 

-перший заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації,  заступник керівника районного 

Міжвідомчого штабу; 

3.  Чайка 

Віталій Миколайович 

-начальник Дніпровського районного 

управління Головного управління МВС 

України в місті Києві, заступник керівника 

районного Міжвідомчого штабу (за згодою); 

4.  Свінціцький 

Василь Броніславович 

-завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами  Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації, секретар районного 

Міжвідомчого штабу; 
              

             Члени районного Міжвідомчого штабу: 
 

5.  Дейнега  

Ольга Петрівна 

-заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 
 

6.  Іванець 

Микола Григорович 

-прокурор Дніпровського району м.Києва( за 

згодою); 

7.  Муренко  

Василь Андрійович 
 

-заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

8.  Руденко 

Анатолій Петрович 
 

-заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

9.  Шпарук 

Олександр Степанович 

-керівник громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного 

кордону в Дніпровському районі м. Києва ( за 

згодою); 

10.  Дикий 

Володимир Іванович 

-в.о.начальника Лівобережного 

міжрайвідділу Управління служби Безпеки 

України в м. Києві ( за згодою); 

11.  Каменєв  

Олег Львович 

-начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій Дніпровської 

районної в місті Києві державної  



 

 

 

адміністрації; 

12.  Карабаєв 

Даніель Таїрович 

-начальник управління охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

13.  Матвієнко 

Алла Павлівна 

-головний державний санітарний лікар 

Дніпровського району м. Києва; 

14.  Орел 

Олег Васильович 

- військовий комісар Дніпровського району  

м. Києва ( за згодою); 
 

15.  Русов  

Микола Васильович 

-головний спеціаліст з питань оборонної та 

мобілізаційної роботи Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації; 

16.  Хіміч  

Володимир Михайлович 

-голова Дніпровського районного суду  

м. Києва( за згодою); 
 

17.  Шилохвост 

Ігор Володимирович 

-начальник Дніпровського районного 

управління Головного управління 

Міністерства надзвичайних ситуацій України 

в місті Києві( за згодою) 

 

Керівник апарату                                                                             А.Павленко 

 


