
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 16 листопада 2016 р. № 860-р 

Київ 

Про утворення Організаційного комітету з підготовки та 
 проведення в Україні у 2017 році чемпіонату світу з хокею з  

шайбою серед чоловіків  

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2017 році чемпіонату 
світу з хокею з шайбою серед чоловіків у складі згідно з додатком. 

Надати голові Організаційного комітету право вносити у разі потреби зміни до його складу. 

2. Організаційному комітетові розробити і затвердити у місячний строк план заходів з підготовки 
та проведення в Україні у 2017 році чемпіонату світу з хокею з шайбою серед чоловіків. 

 

 

Прем’єр-міністр України 

 

 

В. ГРОЙСМАН 
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Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 16 листопада 2016 р. № 860-р 

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні 
у 2017 році чемпіонату світу з хокею з шайбою серед чоловіків 

КИРИЛЕНКО 
В’ячеслав Анатолійович 

— Віце-прем’єр-міністр України, голова Оргкомітету 

ЖДАНОВ 
Ігор Олександрович 

— Міністр молоді та спорту, заступник голови Оргкомітету 

БРЕЗВІН 
Анатолій Іванович 

— президент Федерації хокею України, заступник голови 
Оргкомітету (за згодою) 

СОПІТ 
Олександр Степанович 

— віце-президент Федерації хокею України, секретар 
Оргкомітету (за згодою) 

БІДЕНКО 
Артем Ігорович 

— заступник Міністра інформаційної політики — керівник 
апарату 

БУБКА 
Сергій Назарович 

— президент Національного олімпійського комітету (за згодою) 

ГРЕБА 
Роман Володимирович 

— заступник Міністра освіти і науки — керівник апарату 

ДОВГАНЬ 
Віктор Миколайович 

— заступник Міністра інфраструктури з питань європейської 
інтеграції 

ДЕХТЯРЬОВ 
Юрій Петрович 

— директор державної установи “Український медичний центр 
спортивної медицини МOЗ” (за згодою) 

КАПІНУС 
Євгеній Валерійович 

— заступник Міністра фінансів — керівник апарату 

МАЗУР 
Тамара Вікторівна 

— заступник Міністра культури  

НАСІРОВ 
Роман Михайлович 

— Голова ДФС 

НАЗАРЕНКО 
Віктор Олександрович 

— Голова Держприкордонслужби  

НАЛИВАЙКО 
Олег Ігорович 

— Голова Держкомтелерадіо  

ПАЛАТНИЙ  
Артур Леонідович 

— голова Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму (за згодою) 

CТАРОСТЕНКО 
Ганна Вікторівна 

— заступник голови Київської міськдержадміністрації з 
гуманітарних питань 

ФАЦЕВИЧ 
Олександр Юрійович 

— заступник Голови Національної поліції — керівник патрульної 
поліції 

ХАРЕБІН 
Олександр Володимирович 

— перший заступник генерального директора Національної 
телекомпанії 

ЧЕЧОТКІН  
Микола Олександрович 

— Голова ДСНС 

ЯРОВИЙ 
Сергій Анатолійович 

— заступник Міністра внутрішніх справ 
 

 
 


