
 

 

 

 

 

 

 

Про склад комісії з питань роботи  

із службовою інформацією Державної  

служби України з питань геодезії,  

картографії та кадастру 

 

Відповідно до пункту 2 Інструкції про порядок ведення обліку, 

зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову інформацію, в системі Держгеокадастру, 

затвердженої наказом Держгеокадастру від 29.12.2016 № 360, у зв’язку  

з кадровими змінами 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити комісію з питань роботи із службовою інформацією 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру  

в такому складі: 

МІРОШНИЧЕНКО 

Анатолій 

– перший заступник Голови Держгеокадастру, 

голова комісії; 

ЧЕБАН Тетяна  – начальник відділу організації документообігу, 

контролю за виконанням документів та архівної 

справи Департаменту забезпечення діяльності 

служби, секретар комісії; 

БУТЕНКО Юрій – заступник директора департаменту – начальник 

відділу правової роботи та експертизи проектів 

нормативно-правових актів Юридичного 

департаменту, член комісії; 

КИРИЛЮК Ігор – заступник директора департаменту – начальник 

відділу взаємодії з іншими кадастрами та 

інформаційними системами і методологічної 

роботи Департаменту ведення державного 

земельного кадастру, член комісії; 

 

КУЛИК Володимир – заступник начальника відділу землеустрою 

Департаменту землеустрою, використання та 

охорони земель, член комісії; 
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ЛЕВЧЕНКО Сергій – головний спеціаліст з мобілізаційної роботи, член 

комісії; 

ПАЦЮК Валерій  – директор Департаменту розвитку та 

стандартизації Національної інфраструктури 

геопросторових даних, член комісії; 

ПОДОЛЯНЮК 

Світлана 

– головний спеціаліст відділу звернень громадян та 

доступу до публічної інформації Управління по 

роботі із зверненнями громадян та доступу до 

публічної інформації, член комісії;  

ПРОКОПЕНКО Інна – головний спеціаліст відділу по роботі з 

персоналом територіальних органів 

Департаменту управління персоналом, член 

комісії; 

СЕЛІВЕСТРОВ Іван – головний спеціаліст відділу кіберзахисту та 

захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах Управління 

інформаційних технологій та захисту інформації, 

член комісії; 

ЧОРНОУС Сергій  – головний спеціаліст з режимно-секретної роботи, 

член комісії; 

ЮРЧЕНКО Евеліна – головний спеціаліст відділу аналітичного аналізу 

із здійснення державного контролю за 

використанням та охороною земель 

Департаменту контролю за використанням та 

охороною земель, член комісії. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держгеокадастру  

від 18.11.2020 № 488 «Про склад комісії з питань роботи із службовою 

інформацією Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру». 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Департамент забезпечення 

діяльності служби. 

 

В. о. Голови                                                                           Сергій ЗАВАДСЬКИЙ 

 


