ПЛАН
ІІ Всеукраїнського з’їзду керівників комунальних муніципальних
підприємств та громадських формувань з охорони
громадського порядку
Питання :
І. Місце і завдання муніципальних варт та громадських формувань з
охорони громадського порядку в структурі місцевого самоврядування в
Україні.
Доповідач – КЛИЧКО Віталій Володимирович ( Київський міський голова,
голова Київської міської адміністрації,голова Асоціації міст України, Герой
України )
Спікери :
1. Народний депутат України з групи підтримки Закону України « Про
муніципальну варту»
2. СЕРЕДА Валерій В'ячеславович – Міністерство внутрішніх справ
України, генерал поліції третього рангу, кандидат юридичних наук
3. ЛИСЕНКО Сергій Олексійович - професор кафедри управління
безпекою та правоохоронною діяльністю Міжрегіональної Академії
управління персоналом, почесний член Лондонської академії наук і
вищої освіти, доктор юридичних наук
4. ОРЛОВ Віктор Анатолійович - декан факультету Донецький юридичний
інститут МВС України, кандидат юридичних наук, підполковник поліції
5. КАЦУБО Олександр Миколайович – керівник комунального
підприємства «Муніципальна охорона» Київської міської ради
6. КАМИШАНОВ Володимир Іванович – начальник Управління
ліцензування МВС України, полковник поліції
7. ГРИВНЯК Сергій Олександрович – провідний фахівець Консультативної
місії Європейського Союзу в Україні
8. Представники муніципальної поліції ( Польща, Ізраїль, Литва, Латвія )
Актуальні виступи :
9. МІНКІН Юрій Геннадійович – профільний професійний юрист, якій
спеціалізується на законодавстві необхідної оборони та використання
усіх видів зброї
10. УЧАЙКІН Георгій Миколайович – голова наглядової ради Української
асоціації власників зброї
ІІ. Організація роботи ситуаційних центрів в Україні та актуальна сутність
реалізації проекту « Безпечне місце»

Доповідач – КЛЕБАН Валерій Анатолійович ( провідний фахівець з питань
перспективного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій
управління інформаційно-комунікаційних технологій та науковий
консультант проектів « Безпечне місце » )
Спікери :
- ТКАЧЕНКО Андрій Іванович - директор комунального підприємства
«Муніципальна варта» Дніпровської міської ради
- ЧИГУР Віталій Михайлович - директор комунального підприємства
«Муніципальна варта» Вінницької міської ради
- МАГАЗИННИК Борис Вадимович - начальник комунальної установи
«Центр-«077» Одеської міської ради
- ДІЛЬ Юрій Семенович – начальник управління безпеки Львівської
міської ради
- ХРУСТИЦЬКИЙ Віталій Анатолійович - директор комунального
підприємства «Муніципальна варта» Дніпровської міської ради
- СИРОТИНСЬКА Юлія Ярославівна - директор Департаменту
муніципальної варти Луцької міської ради
- АНДРУШКО Григорій Петрович – директор науково – виробничої фірми
«ВЕНБЕСТ ЛТД»
- Керівник ситуаційного центру Київської міської ради
ІІІ. Роль громадських формувань з охорони громадського порядку
та співпраця з правоохоронними органами і асоціаціями учасників
бойових дій.
Доповідач – Марі Ігор Владиславович ( Голова правління громадської
організації «Київська міська спілка ветеранів АТО» )
Спікери :
- НЄБИТОВ Андрій Анатолійович – начальник Головного управління
Національної поліції в Київський області
- МАЛЕЦЬКИЙ Дмитро Вікторович – голова правління Громадської
організації «Об'єднання ветеранів АТО України»
- КОЗЛОВ Ярослав Сергійович – голова правління Громадської
організації «Спілка учасників АТО України»
- ВЛАСЕНКО В'ячеслав Вікторович - голова правління Громадської
організації «Всеукраїнська Асоціація учасників АТО»

- ТКАЧЕНКО Ігор Валентинович - голова правління Громадської
організації «Організація ветеранів АТО міста Києва та Київської
області»
- СЕРГЄЄВ Кирило Олександрович - голова ради Громадської організації
«Товариство ветеранів антитерористичної операції»
ІV. Організація професійної підготовки співпрацівників комунальних
підприємств « Муніципальна варта» та сучасна актуальність створення
нового державного професійного стандарту
Доповідач – ШУМІК Ірина Володимирівна ( Генеральний директор
директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України )
Спікери :
- СУПРУН В’ячеслав Васильович – професор кафедри менеджменту
освіти та права університету менеджменту освіти Національної
академії педагогічних наук України, кандидат економічних наук,
заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії
України в галузі освіти
- БАЛАНЮК Юрій Вікторович – Голова Національного агентства
кваліфікацій України
- ЛЄБЄДЄВ Сергій Володимирович – засновник Центру спеціальної
підготовки «ГАЛ-БЕЗПЕКА» та один з розробників Державного
стандарту професійно-технічної освіти з професії 5169 «Охоронник» та
«Охоронець», суддя національної категорії з багатоборства
тілоохоронців
- ФРАНЧУК Василь Іванович - проректор
Львівського державного
університету внутрішніх справ,
професор, доктор економічних наук, заслужений працівник освіти
України
- КОВБАСА Юрій Васильович - начальник відділу професійної підготовки
Департаменту поліції охорони, підполковник поліції
Актуальні виступи :
- БУДНИК Сергій Іванович - Міністерство внутрішніх справ України,
генерал поліції третього рангу,кандидат юридичних наук, заслужений
юрист України, президент Національної федерації охоронців України
- ЗАЛІЗНЯК Олександр Сергійович - начальник Вінницького вищого
професійного училища Департаменту поліції охорони, полковник
поліції
- ГАПОН Володимир Геннадійович - директор спеціального
професійного навчального закладу « ЦЕНТР А», ветеран СБУ

5.Різне
6. Резолюція. Звернення до Президента

