
Список працівників апарату Міністерства юстиції України станом на 20.01.2022 
 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Малюська Денис Леонтійович Міністр юстиції України 04.03.2020  
Горовець Євгеній Миколайович Перший заступник Міністра юстиції України 13.03.2020  
Гайченко Андрій Віталійович Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби 13.03.2020  
Висоцька Олена Володимирівна Заступник Міністра юстиції України 13.03.2020  
Коломієць Валерія Рудольфівна Заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції 13.03.2020  
Банчук Олександр 
Анатолійович Заступник Міністра юстиції України 13.03.2020  

Василик Віталій Валентинович Заступник Міністра юстиції України 13.03.2020  

Орлов Сергій Геннадійович Заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації 06.07.2020  

Богачова Олена Віталіївна Державний секретар Міністерства юстиції України 30.03.2020  
Дидикало Олена Павлівна Керівник Патронатної служби Міністра 06.05.2021  
Голозубова Лариса Іванівна Радник Патронатної служби Міністра 09.09.2019  

Умен Інна Миколаївна Радник Патронатної служби Міністра 23.03.2020 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

27.08.2023 

Федорін Іван Васильович Радник Патронатної служби Міністра 14.07.2020  
Щука Катерина Юріївна Помічник Патронатної служби Міністра 05.08.2021  
Заболотна Альона Леонідівна Помічник Патронатної служби Міністра 17.12.2021  
Хижняк Ольга Федорівна Помічник Патронатної служби Міністра 23.09.2019  
Олещенко Катерина Григорівна  Начальник управління (керівник секретаріату) Секретаріату Державного секретаря Міністерства 13.07.2021  

Демедишина Наталія Іванівна Заступник начальника управління – начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності Державного секретаря Міністерства Секретаріату Державного секретаря Міністерства 30.03.2020  

Константинова Лідія 
Опанасівна 

Головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Державного 
секретаря Міністерства Секретаріату Державного секретаря Міністерства 01.09.2021  

Скібіцька Ольга Валеріївна Головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Державного 
секретаря Міністерства Секретаріату Державного секретаря Міністерства 10.02.2020  

Бережинська Світлана Іванівна Головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Державного 
секретаря Міністерства Секретаріату Державного секретаря Міністерства 24.02.2020  

Ясинська Яна Володимирівна Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності Державного секретаря Міністерства 
Секретаріату Державного секретаря Міністерства 25.07.2018  

Журенок Тетяна 
Володимирівна 

Заступник начальника відділу організаційного забезпечення діяльності Державного секретаря 
Міністерства Секретаріату Державного секретаря Міністерства 17.08.2021  

Цимбаліста Юліана Олегівна Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності Державного секретаря 
Міністерства Секретаріату Державного секретаря Міністерства  02.06.2020  
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Горбань Алла Олексіївна Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності Державного секретаря 
Міністерства Секретаріату Державного секретаря Міністерства 14.01.2021 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

21.12.2022 

Комолова Наталія 
Станіславівна 

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності Державного секретаря 
Міністерства Секретаріату Державного секретаря Міністерства 14.01.2021 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

20.05.2024 

Кравченко Людмила 
Миколаївна Директор Департаменту публічного права  20.05.2016  

Петрицький Андрій Леонідович Заступник директора департаменту – начальник Управління конституційного та 
адміністративного законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Мавріна Олена Вікторівна 
Заступник начальника відділу з питань діяльності органів виконавчої влади та правового 
забезпечення адміністративної процедури Управління конституційного та адміністративного 
законодавства Департаменту публічного права 

20.11.2019  

Шиховець Дмитро 
Володимирович 

Головний спеціаліст відділу з питань діяльності органів виконавчої влади та правового 
забезпечення адміністративної процедури Управління конституційного та адміністративного 
законодавства Департаменту публічного права 

20.11.2019  

Костенко Аліна Сергіївна 
Головний спеціаліст відділу з питань діяльності органів виконавчої влади та правового 
забезпечення адміністративної процедури Управління конституційного та адміністративного 
законодавства Департаменту публічного права 

20.11.2019  

Цимбалюк Володимир 
Олегович 

Головний спеціаліст відділу з питань діяльності органів виконавчої влади та правового 
забезпечення адміністративної процедури Управління конституційного та адміністративного 
законодавства Департаменту публічного права 

20.11.2019  

Лісніченко Ірина Анатоліївна 
Головний спеціаліст відділу з питань діяльності органів виконавчої влади та правового 
забезпечення адміністративної процедури Управління конституційного та адміністративного 
законодавства Департаменту публічного права 

20.11.2019 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

28.06.2022 

Подзноєва Світлана 
Святославівна 

Головний спеціаліст відділу з питань діяльності органів виконавчої влади та правового 
забезпечення адміністративної процедури Управління конституційного та адміністративного 
законодавства Департаменту публічного права 

01.11.2021  

Лісніченко Андрій Сергійович 
Начальник відділу з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та адміністративно-територіального устрою Управління конституційного та 
адміністративного законодавства Департаменту публічного права 

20.11.2019  

Веремейко Катерина 
Вікентіївна 

Заступник начальника відділу з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та адміністративно-територіального устрою Управління конституційного та 
адміністративного законодавства Департаменту публічного права 

20.11.2019  

Шипіш Євген Петрович 
Головний спеціаліст відділу з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та адміністративно-територіального устрою Управління конституційного та 
адміністративного законодавства Департаменту публічного права 

20.11.2019  
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Ворон Євген Миколайович 
Головний спеціаліст відділу з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та адміністративно-територіального устрою Управління конституційного та 
адміністративного законодавства Департаменту публічного права 

20.11.2019  

Вітка Володимир Леонідович 
Головний спеціаліст відділу з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та адміністративно-територіального устрою Управління конституційного та 
адміністративного законодавства Департаменту публічного права 

20.11.2019  

Сардудінова Юлія 
Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та адміністративно-територіального устрою Управління конституційного та 
адміністративного законодавства Департаменту публічного права 

20.11.2019 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

11.10.2022 

Шаталова Тетяна Олексіївна 
Заступник начальника управління – начальник відділу конституційного права та державного 
будівництва Управління конституційного та адміністративного законодавства Департаменту 
публічного права 

20.11.2019 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 04.03.2022 

Кисіль Катерина Валеріївна  
Заступник начальника управління – начальник відділу конституційного права та державного 
будівництва Управління конституційного та адміністративного законодавства Департаменту 
публічного права 

20.11.2019  

Язловицька-Михайлова  
Ольга Володимирівна 

Заступник начальника відділу конституційного права та державного будівництва Управління 
конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права  20.11.2019  

Великий Андрій Миколайович Головний спеціаліст відділу конституційного права та державного будівництва Управління 
конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права 03.03.2020  

Козаченко Ярослав Петрович Головний спеціаліст відділу конституційного права та державного будівництва Управління 
конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права 20.11.2019  

Закомірна Леся Олександрівна Головний спеціаліст відділу конституційного права та державного будівництва Управління 
конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права 20.11.2019  

Денісова Олена Сергіївна Головний спеціаліст відділу конституційного права та державного будівництва Управління 
конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права 20.11.2019  

Черничка Людмила 
Володимирівна 

Начальник відділу з питань правового забезпечення державного управління Управління 
конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Калуга Юрій Олександрович 
Заступник начальника відділу з питань правового забезпечення державного управління 
Управління конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного 
права 

20.11.2019  

Мельник Вікторія Олексіївна Головний спеціаліст відділу з питань правового забезпечення державного управління Управління 
конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права 20.11.2019  

Тищенко Світлана Олексіївна Головний спеціаліст відділу з питань правового забезпечення державного управління Управління 
конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права 20.11.2019  

Фаримець Ярослав Олегович Головний спеціаліст відділу з питань правового забезпечення державного управління Управління 
конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права 20.11.2019  
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Кагляк-Мейдмані  
Ярослава Олексіївна 

Заступник начальника управління – начальник відділу з питань прав людини Управління 
конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права 21.02.2020  

Нефедова Лідія Валеріївна Головний спеціаліст відділу з питань прав людини Управління конституційного та 
адміністративного законодавства Департаменту публічного права 20.11.2019  

Аксьонова Яна Миколаївна Головний спеціаліст відділу з питань прав людини Управління конституційного та 
адміністративного законодавства Департаменту публічного права 20.11.2019  

Попова Вікторія Леонідівна Головний спеціаліст відділу з питань прав людини Управління конституційного та 
адміністративного законодавства Департаменту публічного права 20.11.2019  

Шкарупа Сергій Сергійович Головний спеціаліст відділу з питань прав людини Управління конституційного та 
адміністративного законодавства Департаменту публічного права 20.11.2019  

Зарудна Альона Володимирівна Заступник директора департаменту – начальник Управління соціального, трудового та 
гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 09.02.2022 

Голєва Наталія Петрівна Заступник начальника управління – начальник відділу з питань соціального захисту Управління 
соціального, трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Гліб Тетяна Яківна Заступник начальника відділу з питань соціального захисту Управління соціального, трудового 
та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Кольчевська Олена Петрівна Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Управління соціального, трудового та 
гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Ананко Світлана Вікторівна Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Управління соціального, трудового та 
гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

09.09.2022 

Гуріна Світлана Михайлівна Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Управління соціального, трудового та 
гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 30.03.2020  

Міненко Віталій Вікторович Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Управління соціального, трудового та 
гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 13.07.2017  

Нещерет Олександр 
Михайлович 

Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Управління соціального, трудового та 
гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 13.07.2017  

Курманська Діана Ігорівна Провідний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Управління соціального, трудового та 
гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 03.01.2017  

Білик Ірина Олександрівна Начальник відділу з питань праці Управління соціального, трудового та гуманітарного 
законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  
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Семенко Людмила Леонідівна Заступник начальника відділу з питань праці Управління соціального, трудового та 
гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Старченко Ірина Дмитрівна Головний спеціаліст відділу з питань праці Управління соціального, трудового та гуманітарного 
законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Взводова Олена Михайлівна Головний спеціаліст відділу з питань праці Управління соціального, трудового та гуманітарного 
законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Юрченко Юлія Олександрівна Головний спеціаліст відділу з питань праці Управління соціального, трудового та гуманітарного 
законодавства Департаменту публічного права 13.07.2017  

Дереза Наталія Сергіївна Головний спеціаліст відділу з питань праці Управління соціального, трудового та гуманітарного 
законодавства Департаменту публічного права 13.07.2017 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

29.05.2023 

Король Ярослав Віталійович Головний спеціаліст відділу з питань праці Управління соціального, трудового та гуманітарного 
законодавства Департаменту публічного права 15.07.2021  

Савчук Ніна Іванівна Провідний спеціаліст відділу з питань праці Управління соціального, трудового та гуманітарного 
законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Телічак Іван Ярославович Начальник відділу з питань гуманітарного законодавства Управління соціального, трудового та 
гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Степанюк Микола 
Володимирович 

Головний спеціаліст відділу з питань гуманітарного законодавства Управління соціального, 
трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 17.01.2019  

Солонець Марина Євсіївна Головний спеціаліст відділу з питань гуманітарного законодавства Управління соціального, 
трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 09.11.2017  

Слєпцова Владислава 
Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу з питань гуманітарного законодавства Управління соціального, 
трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 01.10.2019  

Грудецька Анна Вікторівна Головний спеціаліст відділу з питань гуманітарного законодавства Управління соціального, 
трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 13.07.2017  

Ключка Олена Олександрівна Провідний спеціаліст відділу з питань гуманітарного законодавства Управління соціального, 
трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Самчук Тетяна Андріївна Провідний спеціаліст відділу з питань гуманітарного законодавства Управління соціального, 
трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 20.07.2021 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

20.04.2024 

Рябошапка Світлана Сергіївна 
Заступник начальника управління – начальник відділу з питань законодавства про інформацію 
Управління соціального, трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного 
права 

25.05.2016  

Парфенова Оксана 
Олександрівна 

Заступник начальника відділу з питань законодавства про інформацію Управління соціального, 
трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 13.07.2017  

Ющенко Анастасія Сергіївна Головний спеціаліст відділу з питань законодавства про інформацію Управління соціального, 
трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 10.05.2019 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

05.10.2023 
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Качановецька Альона 
Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу з питань законодавства про інформацію Управління соціального, 
трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 24.06.2021  

Чубур Максим Юрійович Головний спеціаліст відділу з питань законодавства про інформацію Управління соціального, 
трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Алексенко Галина Георгіївна Головний спеціаліст відділу з питань законодавства про інформацію Управління соціального, 
трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Батичко Альона Олександрівна Головний спеціаліст відділу з питань законодавства про інформацію Управління соціального, 
трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 13.07.2017  

Матвієнко Олександр 
Миколайович 

Провідний спеціаліст відділу з питань законодавства про інформацію Управління соціального, 
трудового та гуманітарного законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Шиховець Ярослав 
Володимирович 

Заступник директора департаменту – начальник Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 25.05.2016  

Дашко Віталій Васильович Заступник начальника управління – начальник відділу з правового регулювання публічних 
закупівель Управління фінансового законодавства Департаменту публічного права 05.12.2016  

Стельмащук Юрій 
Мирославович 

Головний спеціаліст відділу з правового регулювання публічних закупівель Управління 
фінансового законодавства Департаменту публічного права 27.11.2017  

Прокопенко Альона Вікторівна Головний спеціаліст відділу з правового регулювання публічних закупівель Управління 
фінансового законодавства Департаменту публічного права 05.12.2016  

Виноградова Лариса 
Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу з правового регулювання публічних закупівель Управління 
фінансового законодавства Департаменту публічного права 05.12.2016  

Булавка Лідія Володимирівна Головний спеціаліст відділу з правового регулювання публічних закупівель Управління 
фінансового законодавства Департаменту публічного права 18.09.2017 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

29.08.2022 

Соколович Лариса Іванівна Головний спеціаліст відділу з правового регулювання публічних закупівель Управління 
фінансового законодавства Департаменту публічного права 16.11.2020  

Гулай Юрій Вікторович Начальник відділу бюджетного законодавства Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 05.12.2016  

Гагуха Вадим Миколайович Головний спеціаліст відділу бюджетного законодавства Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 25.05.2016  

Кулінич Олександр 
Володимирович 

Головний спеціаліст відділу бюджетного законодавства Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 23.06.2021  

Бегур Леонід Любомирович Головний спеціаліст відділу бюджетного законодавства Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 25.05.2016  

Семенова Оксана Анатоліївна Головний спеціаліст відділу бюджетного законодавства Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 19.06.2018  

Майстренко Олександр 
Віталійович 

Заступник начальника управління – начальник відділу податкового законодавства Управління 
фінансового законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  



7 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Сенченко Олеся Валеріївна Заступник начальника відділу податкового законодавства Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 16.03.2015  

Комаха Людмила Василівна Головний спеціаліст відділу податкового законодавства Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 25.05.2016  

Водяницька Наталія 
Станіславівна 

Головний спеціаліст відділу податкового законодавства Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 25.05.2016  

Кисленко Наталя Дмитрівна Головний спеціаліст відділу податкового законодавства Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 25.05.2016  

Дуброва Вікторія Вікторівна Головний спеціаліст відділу податкового законодавства Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 18.09.2017  

Пудим Вікторія Яківна Начальник відділу з правового регулювання фінансових послуг Управління фінансового 
законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Крушеницька Ірина Миколаївна Заступник начальника відділу з правового регулювання фінансових послуг Управління 
фінансового законодавства Департаменту публічного права 14.09.2017  

Демківська Яна Євгенівна Головний спеціаліст відділу з правового регулювання фінансових послуг Управління 
фінансового законодавства Департаменту публічного права 23.06.2018  

Харенко Віталій Леонідович Головний спеціаліст відділу з правового регулювання фінансових послуг Управління 
фінансового законодавства Департаменту публічного права 27.11.2017  

Збанацька Ірина Павлівна Головний спеціаліст відділу з правового регулювання фінансових послуг Управління 
фінансового законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Семенюк Володимир 
Станіславович 

Головний спеціаліст відділу з правового регулювання фінансових послуг Управління 
фінансового законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Мандра Ганна Андріївна Начальник відділу зовнішньоекономічного законодавства Управління фінансового 
законодавства Департаменту публічного права 25.05.2016  

Кілочек Анастасія Андріївна Головний спеціаліст відділу зовнішньоекономічного законодавства Управління фінансового 
законодавства Департаменту публічного права 23.06.2021  

Троян Євгеній Дмитрович Головний спеціаліст відділу зовнішньоекономічного законодавства Управління фінансового 
законодавства Департаменту публічного права 01.06.2016  

Денисенко Наталія 
Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу зовнішньоекономічного законодавства Управління фінансового 
законодавства Департаменту публічного права 15.05.2017  

Дмитрук Ірина Віталіївна Начальник відділу цін і ціноутворення Управління фінансового законодавства Департаменту 
публічного права 25.05.2016  

Мухіна Наталія Володимирівна Заступник начальника відділу цін і ціноутворення Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 04.04.2017  

Бакірова Ірина Олександрівна Головний спеціаліст відділу цін і ціноутворення Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 25.05.2016 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 26.05.2022 
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Івахненко Андрій Ігорович Головний спеціаліст відділу цін і ціноутворення Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 14.06.2018  

Іванишина Тетяна Борисівна Головний спеціаліст відділу цін і ціноутворення Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 05.02.2018  

Семенець Інна Олександрівна Головний спеціаліст відділу цін і ціноутворення Управління фінансового законодавства 
Департаменту публічного права 15.05.2017  

Кудлай Павло Олександрович Начальник Управління нормативного забезпечення діяльності Державної кримінально-
виконавчої служби України Департаменту публічного права 20.11.2017  

Яремчук Юрій Володимирович 
Начальник відділу нормативного забезпечення діяльності органів і установ виконання покарань 
Управління нормативного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби 
України Департаменту публічного права 

01.02.2018  

Клименко Оксана Йосипівна 
Заступник начальника відділу нормативного забезпечення діяльності органів і установ виконання 
покарань Управління нормативного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої 
служби України Департаменту публічного права 

01.02.2018  

Пушенко Сергій Миколайович 
Головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення діяльності органів і установ виконання 
покарань Управління нормативного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої 
служби України Департаменту публічного права 

01.02.2018  

Остренко Іван Миколайович 
Головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення діяльності органів і установ виконання 
покарань Управління нормативного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої 
служби України Департаменту публічного права 

21.03.2018  

Ковальчук Олена Петрівна 
Головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення діяльності органів і установ виконання 
покарань Управління нормативного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої 
служби України Департаменту публічного права 

17.01.2020  

Сторожук Ганна Миколаївна 

Заступник начальника управління – начальник відділу нормативного забезпечення у сфері 
пробації, ресурсного та медичного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої 
служби України Управління нормативного забезпечення діяльності Державної кримінально-
виконавчої служби України Департаменту публічного права 

20.11.2017  

Малишева Оксана Миколаївна 

Заступник начальника відділу нормативного забезпечення у сфері пробації, ресурсного та 
медичного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України 
Управління нормативного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби 
України Департаменту публічного права 

01.02.2018  

Косенко Юлія Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення у сфері пробації, ресурсного та 
медичного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України 
Управління нормативного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби 
України Департаменту публічного права 

28.11.2017  
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Кушка Іван Леонідович  

Головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення у сфері пробації, ресурсного та 
медичного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України 
Управління нормативного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби 
України Департаменту публічного права 

07.06.2019  

Білоус Євген Олександрович 

Головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення у сфері пробації, ресурсного та 
медичного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України 
Управління нормативного забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби 
України Департаменту публічного права 

20.11.2017  

Ференс Олена Миколаївна Директор Департаменту приватного права 20.05.2016  

Мацаєнко Тетяна Анатоліївна Заступник директора департаменту – начальник Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 20.11.2019  

Верховська Ольга Анатоліївна Заступник начальника управління – начальник відділу цивільного права Управління цивільного 
та комерційного права Департаменту приватного права 20.11.2019  

Тищук Софія Володимирівна Заступник начальника відділу цивільного права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 20.11.2019 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

14.09.2023 
Гезердава Олександр 
Вадимович 

Головний спеціаліст відділу цивільного права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 23.06.2021  

Козячина Віталій Вікторович Головний спеціаліст відділу цивільного права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 04.01.2021  

Ковальчук Олексій Сергійович Головний спеціаліст відділу цивільного права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 08.07.2021  

Глазунова Марина Вікторівна Начальник відділу сімейного та житлового права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 20.11.2019  

Митрофанова Олена Ігорівна Головний спеціаліст відділу сімейного та житлового права Управління цивільного та 
комерційного права Департаменту приватного права 20.11.2019  

Юрченко Тетяна 
Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу сімейного та житлового права Управління цивільного та 
комерційного права Департаменту приватного права 20.11.2019  

Яцечко Катерина Миколаївна Головний спеціаліст відділу сімейного та житлового права Управління цивільного та 
комерційного права Департаменту приватного права 20.11.2019  

Шеховцова Вікторія Вікторівна Головний спеціаліст відділу сімейного та житлового права Управління цивільного та 
комерційного права Департаменту приватного права 20.11.2019 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

12.04.2024 

Дмитренко Андрій Андрійович Начальник відділу комерційного права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 20.11.2019  

Микитан Олеся Сергіївна Головний спеціаліст відділу комерційного права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 20.11.2019  
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Стасюк Людмила Олексіївна Головний спеціаліст відділу комерційного права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 20.11.2019  

Мачульна Людмила 
Анатоліївна 

Головний спеціаліст відділу комерційного права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 20.11.2019  

Амонс Олександр Андрійович Головний спеціаліст відділу комерційного права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 04.01.2021  

Шашкова Наталя Павлівна Начальник відділу транспортного права та містобудування Управління цивільного та 
комерційного права Департаменту приватного права 20.11.2019  

Назарина Альона Василівна Головний спеціаліст відділу транспортного права та містобудування Управління цивільного та 
комерційного права Департаменту приватного права 01.09.2021 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

14.02.2023 
Гаврилюк Олександр 
Олексійович 

Головний спеціаліст відділу транспортного права та містобудування Управління цивільного та 
комерційного права Департаменту приватного права 20.11.2019  

Буфан Дар’я Дмитрівна  Головний спеціаліст відділу транспортного права та містобудування Управління цивільного та 
комерційного права Департаменту приватного права 28.09.2021  

Вервейко Юлія Анатоліївна Головний спеціаліст відділу транспортного права та містобудування Управління цивільного та 
комерційного права Департаменту приватного права 16.12.2019  

Гончарова Наталія Михайлівна Заступник начальника управління – начальник відділу енергетичного права та захисту прав 
споживачів Управління цивільного та комерційного права Департаменту приватного права 20.11.2019 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 22.05.2022 

Левченко Анастасія Артемівна Заступник начальника управління – начальник відділу енергетичного права та захисту прав 
споживачів Управління цивільного та комерційного права Департаменту приватного права 20.11.2019  

Степанушко Оксана Сергіївна Заступник начальника відділу енергетичного права та захисту прав споживачів Управління 
цивільного та комерційного права Департаменту приватного права 14.07.2021  

Болотська Діана Павлівна Головний спеціаліст відділу енергетичного права та захисту прав споживачів Управління 
цивільного та комерційного права Департаменту приватного права 20.11.2019  

Дармограй Мар’яна Василівна Головний спеціаліст відділу енергетичного права та захисту прав споживачів Управління 
цивільного та комерційного права Департаменту приватного права 04.01.2021  

Мироненко Іванна Богданівна Головний спеціаліст відділу енергетичного права та захисту прав споживачів Управління 
цивільного та комерційного права Департаменту приватного права 20.11.2019 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

04.01.2024 

Угрехелідзе Торніке Юлонович  Головний спеціаліст відділу енергетичного права та захисту прав споживачів Управління 
цивільного та комерційного права Департаменту приватного права 01.09.2021  

Молодцова Анна Миколаївна Начальник відділу корпоративного права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 20.11.2019  
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Баннікова Людмила Валеріївна Головний спеціаліст відділу корпоративного права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 16.12.2019  

Паньковська Марія Вікторівна Головний спеціаліст відділу корпоративного права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 20.11.2019  

Заруба Максим Миколайович Головний спеціаліст відділу корпоративного права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 20.11.2019  

Сіра Вікторія Олександрівна Головний спеціаліст відділу корпоративного права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 20.11.2019 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 26.04.2022 

Роговська Ганна Василівна Головний спеціаліст відділу корпоративного права Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права 16.07.2021  

Дубровська – Олійник 
Марія Володимирівна 

Провідний спеціаліст відділу зовнішньоекономічного законодавства та з питань тимчасово 
окупованої території України Управління фінансового законодавства Департаменту цивільного, 
фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин  

04.09.2015 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 05.10.2022 

Панькіна Лідія Іванівна Начальник Управління земельного, аграрного, екологічного та ядерного права Департаменту 
приватного права 20.11.2019  

Мітягіна Світлана Борисівна Заступник начальника управління – начальник відділу аграрного та земельного права Управління 
земельного, аграрного, екологічного та ядерного права Департаменту приватного права 20.11.2019  

Яцків Ірина Ярославівна Головний спеціаліст відділу аграрного та земельного права Управління земельного, аграрного, 
екологічного та ядерного права Департаменту приватного права 15.10.2020  

Журанов Денис Ігорович Головний спеціаліст відділу аграрного та земельного права Управління земельного, аграрного, 
екологічного та ядерного права Департаменту приватного права 20.11.2019  

Миронова Світлана Вікторівна Головний спеціаліст відділу аграрного та земельного права Управління земельного, аграрного, 
екологічного та ядерного права Департаменту приватного права 06.01.2022  

Юрченко Світлана Миколаївна 
Заступник начальника управління – начальник відділу законодавства з питань використання 
природних ресурсів Управління земельного, аграрного, екологічного та ядерного права 
Департаменту приватного права 

20.11.2019  

Костюченко Максим 
Миколайович 

Заступник начальника відділу законодавства з питань використання природних ресурсів 
Управління земельного, аграрного, екологічного та ядерного права Департаменту приватного 
права 

05.11.2021  

Давиденко Оксана Іванівна 
Головний спеціаліст відділу законодавства з питань використання природних ресурсів 
Управління земельного, аграрного, екологічного та ядерного права Департаменту приватного 
права 

20.11.2019  
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Харук Владислав Іванович  
Головний спеціаліст відділу законодавства з питань використання природних ресурсів 
Управління земельного, аграрного, екологічного та ядерного права Департаменту приватного 
права 

20.11.2019  

Романенко Віта Григорівна 
Начальник відділу з питань цивільного захисту, використання ядерної енергії та охорони 
довкілля Управління земельного, аграрного, екологічного та ядерного права Департаменту 
приватного права 

20.11.2019  

Ральченко Світлана Миколаївна 
Головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту, використання ядерної енергії та 
охорони довкілля Управління земельного, аграрного, екологічного та ядерного права 
Департаменту приватного права 

20.11.2019  

Марченко Віта Василівна 
Головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту, використання ядерної енергії та 
охорони довкілля Управління земельного, аграрного, екологічного та ядерного права 
Департаменту приватного права 

20.11.2019  

Фесько Ігор Олександрович 
Головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту, використання ядерної енергії та 
охорони довкілля Управління земельного, аграрного, екологічного та ядерного права 
Департаменту приватного права 

20.11.2019  

Несклада Людмила 
Олександрівна 

Начальник відділу законодавства з безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Управління земельного, аграрного, екологічного та ядерного права Департаменту приватного 
права 

20.11.2019  

Тесля Тетяна Володимирівна 
Головний спеціаліст відділу законодавства з безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Управління земельного, аграрного, екологічного та ядерного права Департаменту 
приватного права 

20.11.2019  

Оринчук Ірина Володимирівна 
Головний спеціаліст відділу законодавства з безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Управління земельного, аграрного, екологічного та ядерного права Департаменту 
приватного права 

20.11.2019 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 08.07.2022 

Лещенко Анатолій Олексійович Заступник директора департаменту – начальник Управління нормативно-правового забезпечення 
державної реєстрації Департаменту приватного права  20.11.2019  

Саєнко Ольга Іванівна 
Заступник начальника управління – начальник відділу з питань державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації 
Департаменту приватного права 

20.11.2019  

Барскова Інна Миколаївна 
Головний спеціаліст відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного 
права 

20.11.2019 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 14.02.2022 
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Лєтнєва Ольга Сергіївна 
Головний спеціаліст відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного 
права 

21.04.2021  

Дубина Вікторія Олексіївна 
Головний спеціаліст відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного 
права 

20.11.2019  

Конотопець Наталія 
Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного 
права 

20.11.2019  

Кондратенко Наталія 
Олексіївна 

Головний спеціаліст відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного 
права 

08.01.2020  

Мацвейко Наталія Петрівна 
Заступник начальника управління – начальник відділу з питань державної реєстрації актів 
цивільного стану Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації 
Департаменту приватного права 

20.11.2019  

Мартиненко Марина Василівна Головний спеціаліст відділу з питань державної реєстрації актів цивільного стану Управління 
нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного права 10.08.2021  

Білоблодська Юлія Леонідівна Головний спеціаліст відділу з питань державної реєстрації актів цивільного стану Управління 
нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного права 16.06.2020  

Сердюк Олена Анатоліївна Головний спеціаліст відділу з питань державної реєстрації актів цивільного стану Управління 
нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного права 20.11.2019  

Німченко Юлія Юріївна Начальник відділу з питань забезпечення обтяжень рухомого майна Управління нормативно-
правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного права 20.11.2019  

Мостуненко Світлана Василівна Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення обтяжень рухомого майна Управління 
нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного права 20.11.2019  

Пустовойт Алла Володимирівна Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення обтяжень рухомого майна Управління 
нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного права 20.11.2019  

Купріянова Олеся Олександрівна  Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення обтяжень рухомого майна Управління 
нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного права 20.11.2019  

Соколова Анна Олександрівна 
Начальник відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного 
права 

20.11.2019  

Борозенець Радмила Григорівна 
Головний спеціаліст відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації 
Департаменту приватного права 

20.11.2019  

Горбаченко Оксана Григорівна 
Головний спеціаліст відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації 
Департаменту приватного права 

20.11.2019  
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Лавицька Антоніда 
Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації 
Департаменту приватного права 

20.11.2019  

Шульга Марина Олексіївна 
Головний спеціаліст відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації 
Департаменту приватного права 

20.11.2019  

Трійчук Оксана Олександрівна 
Головний спеціаліст відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації 
Департаменту приватного права 

20.11.2019  

Мартинюк Олена Антонівна Заступник директора департаменту – начальник Управління нормативно-правового забезпечення 
нотаріату Департаменту приватного права 20.11.2019  

Антипова Олена Вікторівна 
Заступник начальника управління – начальник відділу нормативно-правового забезпечення 
нотаріату Управління нормативно-правового забезпечення нотаріату Департаменту приватного 
права 

20.11.2019  

Кочергіна Карина Андріївна Головний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення нотаріату Управління 
нормативно-правового забезпечення нотаріату Департаменту приватного права 20.11.2019  

Кабаняча Вікторія 
Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення нотаріату Управління 
нормативно-правового забезпечення нотаріату Департаменту приватного права 20.11.2019  

Рудницька Марина 
Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення нотаріату Управління 
нормативно-правового забезпечення нотаріату Департаменту приватного права 20.11.2019  

Бабаєва Юлія Назимівна 
Начальник відділу нормативно-правового регулювання суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу та взаємодії з органами державної влади з питань нотаріату Управління нормативно-
правового забезпечення нотаріату Департаменту приватного права 

16.12.2019  

Гринько Юрій Євгенійович 
Головний спеціаліст відділу нормативно-правового регулювання суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу та взаємодії з органами державної влади з питань нотаріату Управління 
нормативно-правового забезпечення нотаріату Департаменту приватного права 

16.12.2019  

Андрусевіч Олеся Вячеславівна 
Головний спеціаліст відділу нормативно-правового регулювання суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу та взаємодії з органами державної влади з питань нотаріату Управління 
нормативно-правового забезпечення нотаріату Департаменту приватного права 

16.12.2019  

Панасюк Марина Михайлівна 
Головний спеціаліст відділу нормативно-правового регулювання суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу та взаємодії з органами державної влади з питань нотаріату Управління 
нормативно-правового забезпечення нотаріату Департаменту приватного права 

16.12.2019 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

17.07.2023 

Кошелєв Кирило 
Костянтинович  

Головний спеціаліст відділу нормативно-правового регулювання суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу та взаємодії з органами державної влади з питань нотаріату Управління 
нормативно-правового забезпечення нотаріату Департаменту приватного права 

20.07.2021  

Івченко Вікторія Миколаївна 
Головний спеціаліст відділу нормативно-правового регулювання суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу та взаємодії з органами державної влади з питань нотаріату Управління 
нормативно-правового забезпечення нотаріату Департаменту приватного права 

16.12.2019  
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Малащінська  
Катерина Равілівна 

Провідний спеціаліст відділу досудових заходів та пенітенціарної пробації Департаменту 
пробації 28.12.2016 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 29.01.2022 
Трохимчук Володимир 
Миколайович Начальник Управління пенітенціарних інспекцій 24.11.2017  

Сичов Олександр 
Олександрович 

Заступник начальника управління – начальник відділу пенітенціарного інспектування 
Управління пенітенціарних інспекцій 05.07.2018  

Бодарацька Вікторія 
Анатоліївна 

Головний спеціаліст відділу пенітенціарного інспектування Управління пенітенціарних 
інспекцій 27.11.2017  

Трохимчук Михайло 
Михайлович 

Головний спеціаліст відділу пенітенціарного інспектування Управління пенітенціарних 
інспекцій 24.02.2020  

Куденко Артем Владиславович Головний спеціаліст відділу пенітенціарного інспектування Управління пенітенціарних 
інспекцій 08.06.2021  

Висовень Сергій Іванович Начальник відділу організаційного забезпечення пенітенціарних інспекцій Управління 
пенітенціарних інспекцій 20.03.2020  

Джус Любов Петрівна Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення пенітенціарних інспекцій Управління 
пенітенціарних інспекцій 16.06.2021  

Клітинська Алла Русланівна Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення пенітенціарних інспекцій Управління 
пенітенціарних інспекцій 27.11.2017  

Хардіков В’ячеслав 
В’ячеславович Директор Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  

Дідур Богдан Вікторович Начальник Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації 
Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  

Скляренко Тетяна Ігорівна 
Заступник начальника управління – начальник відділу камеральних перевірок та моніторингу у 
сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та бізнесу Управління обліку та контролю за 
діяльністю у сфері державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Сорока Катерина 
Володимирівна 

Заступник начальника відділу камеральних перевірок та моніторингу у сфері державної 
реєстрації прав на нерухоме майно та бізнесу Управління обліку та контролю за діяльністю у 
сфері державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Воробей Марина Сергіївна 
Головний спеціаліст відділу камеральних перевірок та моніторингу у сфері державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та бізнесу Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері 
державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Кривун Юлія Вадимівна 
Головний спеціаліст відділу камеральних перевірок та моніторингу у сфері державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та бізнесу Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері 
державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Орлова Тетяна Миколаївна 
Головний спеціаліст відділу камеральних перевірок та моніторингу у сфері державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та бізнесу Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері 
державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Дубенко Валерій Ігорович 
Головний спеціаліст відділу камеральних перевірок та моніторингу у сфері державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та бізнесу Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері 
державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Октисюк Іван Петрович 
Головний спеціаліст відділу камеральних перевірок та моніторингу у сфері державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та бізнесу Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері 
державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Нікітчук Тетяна Іванівна 
Головний спеціаліст відділу камеральних перевірок та моніторингу у сфері державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та бізнесу Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері 
державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Бароніна Галина Орестівна 
Головний спеціаліст відділу камеральних перевірок та моніторингу у сфері державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та бізнесу Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері 
державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Коверник Олена Миколаївна  
Головний спеціаліст відділу камеральних перевірок та моніторингу у сфері державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та бізнесу Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері 
державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Калачова Світлана Юріївна 
Головний спеціаліст відділу камеральних перевірок та моніторингу у сфері державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та бізнесу Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері 
державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Слободяніна Оксана Василівна 

Заступник начальника управління – начальник відділу спеціальних перевірок, визначення 
професійної компетентності та організації підвищення кваліфікації державних реєстраторів 
Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації Департаменту 
державної реєстрації 

08.12.2021  

Дячок Віктор Богданович 
Головний спеціаліст відділу спеціальних перевірок, визначення професійної компетентності та 
організації підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління обліку та контролю за 
діяльністю у сфері державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Ремінний Віктор 
Володимирович  

Головний спеціаліст відділу спеціальних перевірок, визначення професійної компетентності та 
організації підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління обліку та контролю за 
діяльністю у сфері державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Курманський Андрій 
Вікторович 

Головний спеціаліст відділу спеціальних перевірок, визначення професійної компетентності та 
організації підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління обліку та контролю за 
діяльністю у сфері державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Крамаренко Андрій Вікторович 
Головний спеціаліст відділу спеціальних перевірок, визначення професійної компетентності та 
організації підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління обліку та контролю за 
діяльністю у сфері державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Прохоренко Катерина 
Андріївна 

Начальник відділу розгляду звернень та надання публічної інформації у сфері державної 
реєстрації Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації 
Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Святокум Анастасія Юріївна 
Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та надання публічної інформації у сфері 
державної реєстрації Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації 
Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Суворова Марія Василівна 
Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та надання публічної інформації у сфері 
державної реєстрації Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації 
Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Таранцова Наталія 
Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та надання публічної інформації у сфері 
державної реєстрації Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації 
Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Романчук Олена Вікторівна Завідувач сектору обліку державних реєстраторів Управління обліку та контролю за діяльністю 
у сфері державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  

Панасейко Яна Вікторівна  Головний спеціаліст сектору обліку державних реєстраторів Управління обліку та контролю за 
діяльністю у сфері державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  

Паламарчук Анна Юріївна Завідувач сектору судової роботи Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері державної 
реєстрації Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  

Новіцька Леся Олегівна Головний спеціаліст сектору судової роботи Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері 
державної реєстрації Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  

Безпалько Ольга Леонідівна 
Заступник директора департаменту – начальник Управління реєстрації громадських формувань, 
друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту державної 
реєстрації 

17.01.2022  

Заєць Юлія Анатоліївна 
Головний спеціаліст реєстрації громадських формувань Управління реєстрації громадських 
формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту 
державної реєстрації 

08.12.2021  

Гуща Юлія Олександрівна 
Головний спеціаліст реєстрації громадських формувань Управління реєстрації громадських 
формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту 
державної реєстрації 

08.12.2021  

Глушановська Світлана 
Володимирівна  

Головний спеціаліст реєстрації громадських формувань Управління реєстрації громадських 
формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту 
державної реєстрації 

08.12.2021  

Довгань Аліна Анатоліївна 
Головний спеціаліст реєстрації громадських формувань Управління реєстрації громадських 
формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту 
державної реєстрації 

08.12.2021  

Гуменюк Олімпія Оганесівна 
Головний спеціаліст реєстрації громадських формувань Управління реєстрації громадських 
формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту 
державної реєстрації 

08.12.2021  
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Дата 
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на посаду 

Примітка 

Данілкович Олена Михайлівна 
Начальник відділу реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств 
Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та 
інформаційних агентств Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Петрова Олена Володимирівна 
Головний спеціаліст відділу реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних 
агентств Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації 
та інформаційних агентств Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Капустіна Надія Валентинівна 
Головний спеціаліст відділу реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних 
агентств Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації 
та інформаційних агентств Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Поперечна Олена Михайлівна 
Головний спеціаліст відділу реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних 
агентств Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації 
та інформаційних агентств Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Дубиківська Ірина 
Олександрівна 

Начальник Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення 
апостиля Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  

Завгородня Олена 
Володимирівна 

Заступник начальника управління – начальник відділу координації та контролю діяльності 
органів державної реєстрації актів цивільного стану Управління у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану та проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Кузь Ілона Ігорівна 
Головний спеціаліст відділу координації та контролю діяльності органів державної реєстрації 
актів цивільного стану Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та 
проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 

14.01.2022  

Хилько Ольга Анатоліївна 
Головний спеціаліст відділу координації та контролю діяльності органів державної реєстрації 
актів цивільного стану Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та 
проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Матюшинець Оксана 
Геннадіївна 

Головний спеціаліст відділу координації та контролю діяльності органів державної реєстрації 
актів цивільного стану Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та 
проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Бочарова Марина 
Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу координації та контролю діяльності органів державної реєстрації 
актів цивільного стану Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та 
проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Козка Світлана Олексіївна 
Головний спеціаліст відділу координації та контролю діяльності органів державної реєстрації 
актів цивільного стану Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та 
проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 

08.12.2021  

Почекіна Ольга Олексіївна Начальник відділу проставлення апостиля Управління у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану та проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  

Терещенко Тетяна Григорівна Заступник начальника відділу проставлення апостиля Управління у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану та проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  

Куц Олена Олександрівна Головний спеціаліст відділу проставлення апостиля Управління у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану та проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Халімончук Ірина Сергіївна Головний спеціаліст відділу проставлення апостиля Управління у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану та проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  

Литвиненко Лариса Юріївна Головний спеціаліст відділу проставлення апостиля Управління у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану та проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  

Смоляк Марія Іванівна Головний спеціаліст відділу проставлення апостиля Управління у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану та проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  

Шумбар Наталя Петрівна Головний спеціаліст відділу проставлення апостиля Управління у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану та проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 08.12.2021 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

21.07.2022 
Городецька Наталія 
Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу проставлення апостиля Управління у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану та проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  

Котенко Катерина Сергіївна Головний спеціаліст відділу проставлення апостиля Управління у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану та проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  

Ангеліна Олена Ігорівна Завідувач сектору надання міжнародної правової допомоги Управління у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостиля Департаменту державної реєстрації 08.12.2021  

Ніжинська Марина Борисівна 
Головний спеціаліст сектору надання міжнародної правової допомоги Управління у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостиля Департаменту державної 
реєстрації 

08.12.2021  

Бондаренко Олена Анатоліївна  
Головний спеціаліст сектору надання міжнародної правової допомоги Управління у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостиля Департаменту державної 
реєстрації 

08.12.2021  

Бондаренко Віра Сергіївна Директор Департаменту нотаріату 08.12.2021  

Журба Еліна Борисівна Заступник директора департаменту – начальник відділу організаційного забезпечення і контролю 
у сфері нотаріату Департаменту нотаріату  17.12.2021  

Баклан Аліна Олександрівна  Заступник начальника відділу організаційного забезпечення і контролю у сфері нотаріату 
Департаменту нотаріату 08.12.2021  

Романович Юлія Вікторівна Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення і контролю у сфері нотаріату 
Департаменту нотаріату 08.12.2021  

Кириченко Тетяна Сергіївна Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення і контролю у сфері нотаріату 
Департаменту нотаріату 08.12.2021  

Шевченко Тетяна Степанівна Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення і контролю у сфері нотаріату 
Департаменту нотаріату 08.12.2021  

Бурдальова Інна Вячеславівна Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення і контролю у сфері нотаріату 
Департаменту нотаріату 08.12.2021  

Кисельова Аліна Дмитрівна Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення і контролю у сфері нотаріату 
Департаменту нотаріату 08.12.2021  

Гайдай Олена Валеріївна Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення і контролю у сфері нотаріату 
Департаменту нотаріату 08.12.2021  
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Макуха Любов Михайлівна Головний спеціаліст відділу з питань фінансового моніторингу Департаменту нотаріату 08.12.2021  
Єкасьова Валерія 
Костянтинівна 

Головний спеціаліст сектору з питань впровадження електронного нотаріату Департаменту 
нотаріату 08.12.2021  

Даценко Дмитро Андрійович Начальник відділу консульської легалізації та проставлення апостиля Департаменту нотаріату 08.12.2021  

Мельничук Вікторія Вікторівна Головний спеціаліст відділу консульської легалізації та проставлення апостиля Департаменту 
нотаріату 08.12.2021  

Аксьонова Людмила 
Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу консульської легалізації та проставлення апостиля Департаменту 
нотаріату 08.12.2021  

Потіпака Світлана Анатоліївна Головний спеціаліст відділу консульської легалізації та проставлення апостиля Департаменту 
нотаріату 08.12.2021 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

21.06.2023 
Вдовиченко Антоніна 
Василівна 

Головний спеціаліст відділу консульської легалізації та проставлення апостиля Департаменту 
нотаріату 08.12.2021  

Єсипенко Тетяна Вікторівна Провідний спеціаліст відділу консульської легалізації та проставлення апостиля Департаменту 
нотаріату 08.12.2021  

Кирилюк Ольга Євгеніївна Начальник відділу організації роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та аналітично-
методичного забезпечення Департаменту нотаріату 08.12.2021  

Воронкова Світлана 
Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу організації роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та 
аналітично-методичного забезпечення Департаменту нотаріату 08.12.2021  

Супліченко Марина 
Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу організації роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та 
аналітично-методичного забезпечення Департаменту нотаріату 08.12.2021  

Шустова Оксана Андріївна Головний спеціаліст відділу організації роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та 
аналітично-методичного забезпечення Департаменту нотаріату 08.12.2021  

Нестеренко Валерія Ігорівна Провідний спеціаліст відділу організації роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та 
аналітично-методичного забезпечення Департаменту нотаріату 08.12.2021  

Дубовик Віктор Вікторович  Директор департаменту (керівник офісу) Офісу протидії рейдерству  15.07.2021  
Антонюк Олена Ігорівна  Заступник директора департаменту Офісу протидії рейдерству 19.08.2021  

Кородюк Іван Шагінович  Заступник директора департаменту (керівника офісу) – начальник Управління розгляду скарг у 
сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 19.08.2021  

Лук’янчиков Олег 
Володимирович 

Заступник начальника управління – начальник відділу розгляду скарг у сфері державної 
реєстрації нерухомого майна Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу 
протидії рейдерству 

21.09.2020  

Ковальчук Софія Віталіївна Заступник начальника відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 23.12.2021  

Семерей Майя Олегівна Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 21.09.2020 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

27.10.2024 
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Науменко Анна Валеріївна Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 10.12.2021  

Кухтик Ольга Сергіївна Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 21.09.2020  

Чекригін Олександр 
Валерійович 

Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 21.09.2020  

Висоцька Олена Леонідівна Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 21.09.2020 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

24.07.2024 

Луценко Ольга Миколаївна Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 01.12.2021  

Володкович Володимир 
Володимирович 

Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 21.09.2020  

Аврамченко Сніжана Сергіївна Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 21.09.2020  

Попльовіна Тетяна Вікторівна Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 02.11.2021  

Мельник Дмитро Сергійович Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 27.10.2021  

Мироненко Дмитро 
Олександрович 

Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 16.11.2021  

Ткаченко Анастасія Анатоліївна Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 14.07.2021  

Бучинський Денис Дмитрович Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 08.07.2021  

Ваховська Юлія Олегівна Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 13.07.2021 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

03.04.2024 

Сироватка Катерина Адамівна Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 03.12.2021  

Мельнікова Юлія Віталіївна Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 21.09.2020  

Білак Вікторія Юріївна Провідний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна 
Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 21.09.2020  

Книжник Анастасія Олегівна  
Заступник начальника управління – начальник відділу розгляду скарг у сфері державної 
реєстрації бізнесу Управління розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії 
рейдерству 

21.05.2021  
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Матей Вікторія Юріївна Заступник начальника відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації бізнесу Управління 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 17.09.2021  

Золотаренко Тамара 
Анатоліївна 

Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації бізнесу Управління 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 21.09.2020  

Лугченко Андрій Григорович Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації бізнесу Управління 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 21.09.2020  

Князєва Анастасія Сергіївна Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації бізнесу Управління 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 04.10.2021  

Кузьменко Каріна Юріївна Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації бізнесу Управління 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 21.09.2020  

Ханович Євгенія Дмитрівна Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації бізнесу Управління 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 21.09.2020 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

18.03.2022 
Моісєєв Владислав 
Володимировича 

Головний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації бізнесу Управління 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 21.09.2020  

Пінчук Ніна Ігорівна Провідний спеціаліст відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації бізнесу Управління 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації Офісу протидії рейдерству 08.10.2021  

Сенів Марта-Оксана 
Михайлівна 

Начальник Управління забезпечення діяльності Колегії Міністерства юстиції України з розгляду 
скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, 
територіальних органів Міністерства юстиції Офісу протидії рейдерству 

17.09.2021  

Черниш Вячеслав Віталійович 

Начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення діяльності Колегії Управління 
забезпечення діяльності Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії 
або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних 
органів Міністерства юстиції Офісу протидії рейдерству 

05.10.2021  

Демченко Марина 
Олександрівна  

Головний спеціаліст відділу інформаційно-технічного забезпечення діяльності Колегії 
Управління забезпечення діяльності Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на 
рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, 
територіальних органів Міністерства юстиції Офісу протидії рейдерству 

20.07.2021  

Катюк Вікторія Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу інформаційно-технічного забезпечення діяльності Колегії 
Управління забезпечення діяльності Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на 
рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, 
територіальних органів Міністерства юстиції Офісу протидії рейдерству 

27.10.2020  

Ковальчук Богдана Василівна 

Головний спеціаліст відділу інформаційно-технічного забезпечення діяльності Колегії 
Управління забезпечення діяльності Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на 
рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, 
територіальних органів Міністерства юстиції Офісу протидії рейдерству 

02.10.2020  
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Пустовіт Ганна Сергіївна  

Головний спеціаліст відділу документального та статистичного забезпечення Управління 
забезпечення діяльності Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії 
або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних 
органів Міністерства юстиції Офісу протидії рейдерству 

27.10.2020  

Поліщук Наталія Юріївна 

Головний спеціаліст відділу документального та статистичного забезпечення Управління 
забезпечення діяльності Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії 
або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних 
органів Міністерства юстиції Офісу протидії рейдерству 

21.09.2020  

Голинська Ольга Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу документального та статистичного забезпечення Управління 
забезпечення діяльності Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії 
або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних 
органів Міністерства юстиції Офісу протидії рейдерству 

19.10.2020  

Муханькова Тетяна Василівна 

Головний спеціаліст відділу документального та статистичного забезпечення Управління 
забезпечення діяльності Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії 
або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних 
органів Міністерства юстиції Офісу протидії рейдерству 

01.10.2021  

Коробка Віта Дмитрівна 

Головний спеціаліст сектору судової роботи Управління забезпечення діяльності Колегії 
Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного 
реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції Офісу 
протидії рейдерству 

20.08.2021  

Архіпова Леся Володимирівна Начальник відділу роботи із зверненнями з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації 
нерухомого майна та бізнесу Офісу протидії рейдерству 21.09.2020  

Свіршкова Ірина Вячеславівна Заступник начальника відділу роботи із зверненнями з питань розгляду скарг у сфері державної 
реєстрації нерухомого майна та бізнесу Офісу протидії рейдерству 24.11.2021  

Радіна Ольга Олегівна Головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями з питань розгляду скарг у сфері державної 
реєстрації нерухомого майна та бізнесу Офісу протидії рейдерству 10.12.2021  

Марченко Оксана Анатоліївна Головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями з питань розгляду скарг у сфері державної 
реєстрації нерухомого майна та бізнесу Офісу протидії рейдерству 21.09.2020  

Орел Інна Миколаївна Головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями з питань розгляду скарг у сфері державної 
реєстрації нерухомого майна та бізнесу Офісу протидії рейдерству 21.09.2020  

Михайленко  
Катерина Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями з питань розгляду скарг у сфері державної 
реєстрації нерухомого майна та бізнесу Офісу протидії рейдерству 21.09.2020 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

23.12.2022 

Панченкова Оксана Ігорівна Головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями з питань розгляду скарг у сфері державної 
реєстрації нерухомого майна та бізнесу Офісу протидії рейдерству 21.09.2020 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

23.12.2023 
Кисельов Максим Євгенович Директор Департаменту державної виконавчої служби 25.10.2019  
Чорнобай Олександр Юрійович Заступник директора Департаменту державної виконавчої служби 05.06.2018  
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Озадовський Руслан Юрійович  Заступник директора департаменту – начальник відділу примусового виконання рішень 
Департаменту державної виконавчої служби 13.11.2019  

Заєць Тетяна Ігорівна  Заступник начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної 
виконавчої служби 08.07.2021  

Рагімова Ася Назимівна Головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту 
державної виконавчої служби 07.04.2015 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 21.02.2022 

Назаровець Андрій Тарасович  Головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту 
державної виконавчої служби 28.04.2015  

Рубель Інна Вікторівна Головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту 
державної виконавчої служби 08.05.2015  

Рекашова Алла Миколаївна Головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту 
державної виконавчої служби 08.05.2015  

Торбинська Оксана Миколаївна Головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту 
державної виконавчої служби 18.07.2018  

Мурихін Сергій 
Володимирович 

Головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту 
державної виконавчої служби 21.02.2020  

Кузьменко Олексій Степанович Головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту 
державної виконавчої служби 18.11.2016  

Григорян Олена Грайровна Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту 
державної виконавчої служби 05.03.2020  

Магда Світлана Григорівна Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту 
державної виконавчої служби 05.03.2020  

Пироговська-Харітонова  
Яніна Олексіївна 

Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту 
державної виконавчої служби 29.04.2016  

Сніжинський Тарас Євгенович  Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту 
державної виконавчої служби 23.06.2021  

Сіренко Сергій Володимирович Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту 
державної виконавчої служби 02.10.2015  

Гатинюк Тетяна Юріївна Державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної 
виконавчої служби 13.05.2015  

Яковенко Владислав 
Андрійович 

Державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної 
виконавчої служби 05.10.2017  

Савка Ліана Олегівна Державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної 
виконавчої служби 17.10.2016  

Берегових Владислав 
Сергійович 

Державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної 
виконавчої служби 11.02.2020  
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Онопрієнко Інна Віталіївна Державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної 
виконавчої служби 30.11.2015 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

01.02.2022 
Михайленко Олена 
Володимирівна Завідувач сектору обліку депозитних сум Департаменту державної виконавчої служби 07.04.2015  

Третяк Людмила Анатоліївна Головний спеціаліст сектору обліку депозитних сум Департаменту державної виконавчої служби 07.04.2015  

Ботезат Лілія Валеріївна  Начальник Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту державної 
виконавчої служби 19.09.2019  

Попова Світлана Федорівна 
Заступник начальника управління – начальник відділу розгляду звернень громадян та надання 
публічної інформації Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту 
державної виконавчої служби 

19.02.2016  

Колбасіна Оксана 
Володимирівна 

Заступник начальника відділу розгляду звернень громадян та надання публічної інформації 
Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту державної виконавчої служби 19.02.2016  

Зоз Інна Петрівна Головний спеціаліст відділу розгляду звернень громадян та надання публічної інформації 
Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту державної виконавчої служби 19.02.2016  

Терещенко Віктор Сергійович Головний спеціаліст відділу розгляду звернень громадян та надання публічної інформації 
Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту державної виконавчої служби 19.02.2016  

Юрченко Леся Петрівна  Головний спеціаліст відділу розгляду звернень громадян та надання публічної інформації 
Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту державної виконавчої служби 18.03.2019  

Татунець Сніжана Борисівна Головний спеціаліст відділу розгляду звернень громадян та надання публічної інформації 
Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту державної виконавчої служби 19.02.2016  

Деменчук Геннадій Ігорович Головний спеціаліст відділу розгляду звернень громадян та надання публічної інформації 
Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту державної виконавчої служби 08.07.2021  

Друзенко Віта Іванівна Провідний спеціаліст відділу розгляду звернень громадян та надання публічної інформації 
Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту державної виконавчої служби 12.02.2020  

Савіна Тамара Іванівна Провідний спеціаліст відділу розгляду звернень громадян та надання публічної інформації 
Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту державної виконавчої служби 23.11.2018  

Тимченко Тетяна Юріївна 
Начальник відділу розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної влади та 
юридичних осіб Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту державної 
виконавчої служби 

19.02.2016  

Зарічанська Юлія 
Володимирівна 

Заступник начальника відділу розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної 
влади та юридичних осіб Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту 
державної виконавчої служби 

29.01.2020  

Кулеба Віра Олександрівна 
Головний спеціаліст відділу розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної 
влади та юридичних осіб Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту 
державної виконавчої служби 

28.02.2020  
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Лазарєва Наталя Степанівна 
Головний спеціаліст відділу розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної 
влади та юридичних осіб Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту 
державної виконавчої служби 

10.06.2021  

Ткач Ганна Олександрівна 
Головний спеціаліст відділу розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної 
влади та юридичних осіб Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту 
державної виконавчої служби 

19.02.2016  

Борисенко Аліна Анатоліївна 
Головний спеціаліст відділу розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної 
влади та юридичних осіб Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту 
державної виконавчої служби 

19.02.2016  

Дем’янова Ірина Філімонівна 
Головний спеціаліст відділу розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної 
влади та юридичних осіб Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту 
державної виконавчої служби 

19.02.2016 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

22.01.2022 

Мирошнікова Рузана 
Анатоліївна 

Головний спеціаліст відділу розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної 
влади та юридичних осіб Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту 
державної виконавчої служби 

19.02.2016  

Швейбиш Тетяна Русланівна  
Провідний спеціаліст відділу розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної 
влади та юридичних осіб Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту 
державної виконавчої служби 

16.06.2021  

Булаєва Олена Романівна 
Провідний спеціаліст відділу розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної 
влади та юридичних осіб Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту 
державної виконавчої служби 

03.12.2021  

Вишневський Юрій 
Анатолійович 

Заступник директора департаменту – начальник Управління контролю за діяльністю органів та 
осіб, які здійснюють примусове виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 01.03.2019  

Кирик Аліса Олександрівна 
Заступник начальника управління – начальник відділу контролю за діяльністю органів та осіб, 
які здійснюють примусове виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, 
які здійснюють примусове виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

06.06.2017  

Лисенко Оксана Вікторівна 
Заступник начальника відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

23.05.2018  

Ліпінський Вячеслав 
Сергійович 

Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

17.09.2019  

Петришина Юлія Сергіївна 
Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

17.09.2019  

Костенко Анастасія Олегівна 
Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

24.09.2019  
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Рабчун Віта Олександрівна 
Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

15.07.2021  

Руденко Віталій 
Володимирович  

Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

06.08.2019  

Потапенко Михайло Іванович 
Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

01.07.2021  

Хребет Тетяна Іванівна 
Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

09.09.2019  

Лозінська Світлана Іванівна 
Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

06.06.2017  

Гой Яна Петрівна 
Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

31.07.2019  

Мазур Ірина Миколаївна 
Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

23.05.2018  

Пацюк Катерина Іванівна 
Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

06.06.2017  

Біленька Оксана Миколаївна  
Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

15.07.2021  

Пампура Дмитро Сергійович 
Провідний спеціаліст відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

15.03.2019  

Башілов Валентин 
Олександрович 

Провідний спеціаліст відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове 
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

25.10.2019  

Велем Руслана Михайлівна 
Начальник відділу аналітично-статистичного забезпечення та контролю за реалізацією 
арештованого майна Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють 
примусове виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

06.06.2017  
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Ніконова Анна Петрівна  
Головний спеціаліст відділу аналітично-статистичного забезпечення та контролю за реалізацією 
арештованого майна Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють 
примусове виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

19.09.2019  

Проценко Оксана Петрівна 
Головний спеціаліст відділу аналітично-статистичного забезпечення та контролю за реалізацією 
арештованого майна Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють 
примусове виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

09.09.2019  

Кот Ірина Анатоліївна 
Головний спеціаліст відділу аналітично-статистичного забезпечення та контролю за реалізацією 
арештованого майна Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють 
примусове виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

02.06.2017  

Тріантафіллоу Світлана 
Вікторівна 

Головний спеціаліст відділу аналітично-статистичного забезпечення та контролю за реалізацією 
арештованого майна Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють 
примусове виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

02.06.2017  

Кошман Ірина Олексіївна 
Головний спеціаліст відділу аналітично-статистичного забезпечення та контролю за реалізацією 
арештованого майна Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють 
примусове виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

02.06.2017 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 10.06.2022 

Блощенко Ірина Василівна 
Провідний спеціаліст відділу аналітично-статистичного забезпечення та контролю за реалізацією 
арештованого майна Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють 
примусове виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби 

02.06.2017 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 18.06.2022 
Дзюба Марія Олександрівна Начальник відділу адміністрування Департаменту державної виконавчої служби 05.04.2018  
Сладкова Наталія Миколаївна Заступник начальника відділу адміністрування Департаменту державної виконавчої служби 23.04.2018  
Гомоляко Ольга Віталіївна Головний спеціаліст відділу адміністрування Департаменту державної виконавчої служби 10.02.2020  
Семенюк Людмила Вікторівна Головний спеціаліст відділу адміністрування Департаменту державної виконавчої служби 29.01.2020  
Харченко Ольга Олександрівна Головний спеціаліст відділу адміністрування Департаменту державної виконавчої служби 12.02.2020  
Онищенко Людмила Василівна Головний спеціаліст відділу адміністрування Департаменту державної виконавчої служби 17.10.2017  
Зацепіна Лідія Олександрівна Провідний спеціаліст відділу адміністрування Департаменту державної виконавчої служби 13.12.2017  
Кулінська Інна Ярославівна Провідний спеціаліст відділу адміністрування Департаменту державної виконавчої служби 24.02.2020  
Еседуллаєва Людмила 
Миколаївна  Начальник відділу правового забезпечення Департаменту державної виконавчої служби 15.07.2021  

Юлдашев Юрій Михайлович Заступник начальника відділу правового забезпечення Департаменту державної виконавчої 
служби 20.07.2021  

Колесник Анна Сергіївна Головний спеціаліст відділу правового забезпечення Департаменту державної виконавчої служби 05.11.2021  
Кушнір Людмила 
Володимирівна  Головний спеціаліст відділу правового забезпечення Департаменту державної виконавчої служби 15.07.2021  

Чубенко Катерина Миколаївна Головний спеціаліст відділу правового забезпечення Департаменту державної виконавчої служби 02/09/2021  
Мазур Геннадій Іванович Головний спеціаліст відділу правового забезпечення Департаменту державної виконавчої служби 17.12.2020  
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Черноштан Вікторія 
Володимирівна 

Провідний спеціаліст відділу правового забезпечення Департаменту державної виконавчої 
служби 01.11.2021  

Лисенко Юрій Олександрович Начальник Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України 
та органів юстиції 01.08.2019  

Марченко Олександр 
Анатолійович 

Заступник начальника управління – начальник відділу оперативної роботи Управління 
внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції 09.07.2018  

Кривопуск Роман Васильович  Головний спеціаліст відділу оперативної роботи Управління внутрішньої безпеки Державної 
кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції 16.08.2019  

Білоус Іван Дмитрович Головний спеціаліст відділу оперативної роботи Управління внутрішньої безпеки Державної 
кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції 02.08.2017  

Мельникович Віталій 
Володимирович 

Головний спеціаліст відділу оперативної роботи Управління внутрішньої безпеки Державної 
кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції 02.08.2017  

Шатохін Олександр Павлович Головний спеціаліст відділу оперативної роботи Управління внутрішньої безпеки Державної 
кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції 09.09.2021  

Зозуля Олег Петрович  Начальник відділу моніторингу та перевірки діяльності Управління внутрішньої безпеки 
Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції 20.02.2018  

Гуров Ігор Вадимович Головний спеціаліст відділу моніторингу та перевірки діяльності Управління внутрішньої 
безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції 06.02.2020  

Трухановський Олександр 
Дмитрович 

Головний спеціаліст відділу моніторингу та перевірки діяльності Управління внутрішньої 
безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції 05.07.2018  

Антонюк Інна Анатоліївна Головний спеціаліст відділу моніторингу та перевірки діяльності Управління внутрішньої 
безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції 20.07.2021  

Шиян Олександр Вікторович 
Заступник начальника відділу внутрішнього контролю апарату Міністерства юстиції України 
Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів 
юстиції 

02.09.2021  

Міськевич Олег Миколайович 
Головний спеціаліст відділу внутрішнього контролю апарату Міністерства юстиції України 
Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів 
юстиції 

16.06.2021  

Павленко Вадим 
Володимирович 

Головний спеціаліст відділу внутрішнього контролю апарату Міністерства юстиції України 
Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів 
юстиції 

23.06.2021  

Бочкарьов Андрій 
Миколайович  

Головний спеціаліст відділу внутрішнього контролю апарату Міністерства юстиції України 
Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів 
юстиції 

05.10.2021  

Заврайський Володимир 
Олександрович 

Головний спеціаліст відділу внутрішнього контролю апарату Міністерства юстиції України 
Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів 
юстиції 

17.05.2021  

Сова Наталія Петрівна Начальник Управління персоналу 28.12.2019  
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Кушніренко Оксана 
Володимирівна 

Заступник начальника управління – начальник відділу по роботі з персоналом центрального 
апарату та статистичної роботи Управління персоналу 28.12.2019  

Зубаренко Людмила 
Станіславівна 

Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом центрального апарату та статистичної роботи 
Управління персоналу 28.12.2019 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

30.03.2024 

Салівоник Юлія Юріївна  Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом центрального апарату та статистичної роботи 
Управління персоналу 06.05.2021  

Венско Вікторія Ришардівна Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом центрального апарату та статистичної роботи 
Управління персоналу 28.12.2019  

Дячок Тетяна Омелянівна Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом центрального апарату та статистичної роботи 
Управління персоналу 28.12.2019  

Задвірна Анастасія Вікторівна Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом центрального апарату та статистичної роботи 
Управління персоналу 28.12.2019  

Царик Людмила Миколаївна Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом центрального апарату та статистичної роботи 
Управління персоналу 28.12.2019  

Нікуліна Олена Олександрівна  Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом центрального апарату та статистичної роботи 
Управління персоналу 28.12.2019  

Скрильник Тетяна Вікторівна Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом центрального апарату та статистичної роботи 
Управління персоналу 14.01.2020 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

28.03.2024 

Копійка Вікторія Леонідівна  Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом центрального апарату та статистичної роботи 
Управління персоналу 27.04.2021  

Глушан Олена Володимирівна Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом центрального апарату та статистичної роботи 
Управління персоналу 01.04.2020  

Кошкер Тетяна Іванівна Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом центрального апарату та статистичної роботи 
Управління персоналу 04.11.2021  

П’ятничук Вікторія Григорівна Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом центрального апарату та статистичної роботи 
Управління персоналу 01.11.2021  

Ходак Ганна Сергіївна Начальник відділу організації добору персоналу Управління персоналу 28.12.2019  

Майсак Маріам Набієвна Заступник начальника відділу організації добору персоналу Управління персоналу 28.12.2019 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

19.11.2022 
Конюшкова Оксана Василівна Головний спеціаліст відділу організації добору персоналу Управління персоналу 28.12.2019  
Шута Наталія Миколаївна Головний спеціаліст відділу організації добору персоналу Управління персоналу 28.12.2019  
Марченко Марія Андріївна Головний спеціаліст відділу організації добору персоналу Управління персоналу 17.05.2021  
Пархоменко Богдана 
Олександрівна Головний спеціаліст відділу організації добору персоналу Управління персоналу 27.04.2021  
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Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Окаєвич Ольга Олегівна Заступник начальника управління – начальник відділу по роботі з персоналом територіальних 
органів та установ юстиції Управління персоналу 28.12.2019  

Рохманюк Тетяна Андріївна Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом територіальних органів та установ юстиції 
Управління персоналу 28.12.2019 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 02.05.2022 

Ставничук Іванна Іванівна Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом територіальних органів та установ юстиції 
Управління персоналу 22.12.2021  

Черепашук Інна Василівна Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом територіальних органів та установ юстиції 
Управління персоналу 28.12.2019  

Толюпа Анастасія Валеріївна Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом територіальних органів та установ юстиції 
Управління персоналу 28.12.2019  

Петрова Ірина Вікторівна Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом територіальних органів та установ юстиції 
Управління персоналу 16.06.2020  

Пархоменко Лариса Омелянівна Начальник відділу контролю за роботою з персоналом територіальних органів юстиції та звітної 
діяльності Управління персоналу 28.12.2019  

Михальчук Леся Василівна Головний спеціаліст відділу контролю за роботою з персоналом територіальних органів юстиції 
та звітної діяльності Управління персоналу 28.12.2019  

Хвещук Анна Василівна Головний спеціаліст відділу контролю за роботою з персоналом територіальних органів юстиції 
та звітної діяльності Управління персоналу 28.12.2019  

Ковальчук Вікторія Ігорівна Головний спеціаліст відділу контролю за роботою з персоналом територіальних органів юстиції 
та звітної діяльності Управління персоналу 16.06.2020  

Гаврилюк Людмила 
Анатоліївна 

Головний спеціаліст відділу контролю за роботою з персоналом територіальних органів юстиції 
та звітної діяльності Управління персоналу 03.12.2021  

Пєтухова Юля Іванівна Завідувач сектору по роботі з персоналом підвідомчих органів Управління персоналу 01.04.2021  
Мироненко Тетяна Панасівна Головний спеціаліст сектору по роботі з персоналом підвідомчих органів Управління персоналу 01.04.2021  

Людвиченко Оксана 
Володимирівна Головний спеціаліст сектору по роботі з персоналом підвідомчих органів Управління персоналу 05.05.2021 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 19.04.2022 
Мельник Людмила Олексіївна Начальник відділу професійної підготовки персоналу Управління персоналу 28.12.2019  
Колотушкіна Оксана 
Миколаївна Заступник начальника відділу професійної підготовки персоналу Управління персоналу 28.12.2019  

Дуля Олександра Сергіївна Головний спеціаліст відділу професійної підготовки персоналу Управління персоналу 28.12.2019  
Якубенко Людмила 
Володимирівна Головний спеціаліст відділу професійної підготовки персоналу Управління персоналу 28.12.2019  

Шевчук Світлана Петрівна Головний спеціаліст відділу професійної підготовки персоналу Управління персоналу 28.12.2019  
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Журибіда Володимир 
Андрійович Головний спеціаліст відділу професійної підготовки персоналу Управління персоналу 28.12.2019  

Мироненко Євген 
Володимирович 

Начальник відділу проходження служби в системі Державної кримінально-виконавчої служби 
України Управління персоналу 28.12.2019  

Паламарчук Вікторія Андріївна Головний спеціаліст відділу проходження служби в системі Державної кримінально-виконавчої 
служби України Управління персоналу 28.12.2019  

Паламарчук Іван Васильович Головний спеціаліст відділу проходження служби в системі Державної кримінально-виконавчої 
служби України Управління персоналу 28.12.2019  

Сєдих Ганна Євгенівна Головний спеціаліст відділу проходження служби в системі Державної кримінально-виконавчої 
служби України Управління персоналу 28.12.2019  

Свояк Ганна Олександрівна Головний спеціаліст відділу проходження служби в системі Державної кримінально-виконавчої 
служби України Управління персоналу 28.12.2019  

Бондар Ігор Миколайович Головний спеціаліст відділу проходження служби в системі Державної кримінально-виконавчої 
служби України Управління персоналу 10.03.2020  

Троян Любов Миколаївна Начальник відділу організаційно-штатної роботи в системі Державної кримінально-виконавчої 
служби України Управління персоналу 28.12.2019  

Козяр Ольга Володимирівна Головний спеціаліст відділу організаційно-штатної роботи в системі Державної кримінально-
виконавчої служби України Управління персоналу 28.12.2019  

Чепурний Вадим 
Володимирович 

Головний спеціаліст відділу організаційно-штатної роботи в системі Державної кримінально-
виконавчої служби України Управління персоналу 28.12.2019  

Загоренко Марина Анатоліївна Головний спеціаліст відділу організаційно-штатної роботи в системі Державної кримінально-
виконавчої служби України Управління персоналу 28.12.2019  

Кононенко Інна Вікторівна Головний спеціаліст відділу організаційно-штатної роботи в системі Державної кримінально-
виконавчої служби України Управління персоналу 28.12.2019  

Вакуленко Олена Михайлівна Директор Департаменту з питань судової роботи 08.06.2021  
Божко Владислав Григорович  Заступник директора Департаменту з питань судової роботи 11.02.2020  

Полець Дмитро Михайлович Заступник начальника управління – начальник відділу судового забезпечення Кабінету Міністрів 
України Управління судового забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 24.09.2021  

Бігдан Аліна Вікторівна Заступник начальника відділу судового забезпечення Кабінету Міністрів України Управління 
судового забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 01.10.2021  

Меньшикова Олена 
Ярославівна 

Головний спеціаліст відділу судового забезпечення Кабінету Міністрів України Управління 
судового забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 01.12.2021  

Бєльський-Панасюк Олександр 
Олександрович  

Головний спеціаліст відділу судового забезпечення Кабінету Міністрів України Управління 
судового забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 01.06.2021  

Шокун Олексій Валерійович Головний спеціаліст відділу судового забезпечення Кабінету Міністрів України Управління 
судового забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 14.12.2020  

Демеденко Ольга 
Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу судового забезпечення Кабінету Міністрів України Управління 
судового забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 03.12.2021  
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Пуленець Антон Сергійович Головний спеціаліст відділу судового забезпечення Кабінету Міністрів України Управління 
судового забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 14.12.2020  

Титаренко Катерина 
Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу судового забезпечення Кабінету Міністрів України Управління 
судового забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 23.11.2020 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

15.04.2023 

Трембач Олександр Сергійович Головний спеціаліст відділу судового забезпечення Кабінету Міністрів України Управління 
судового забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 13.07.2021  

Харчук Роман Ігорович  Провідний спеціаліст відділу судового забезпечення Кабінету Міністрів України Управління 
судового забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 14.12.2020  

Лісовенко Олександр 
Олександрович 

Провідний спеціаліст відділу судового забезпечення Кабінету Міністрів України Управління 
судового забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 26.11.2021  

Станецька Ольга В’ячеславівна Завідувач сектору взаємодії з територіальними органами Управління судового забезпечення 
держави Департаменту з питань судової роботи 14.12.2020  

Паньків Алла Олексіївна  Провідний спеціаліст сектору взаємодії з територіальними органами Управління судового 
забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 04.01.2021 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку 

до16.12.2022 

Бабаєва Ірина Юріївна Провідний спеціаліст сектору взаємодії з територіальними органами Управління судового 
забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 04.01.2021  

Жук Юрій Олександрович Начальник відділу регресної роботи Управління судового забезпечення держави Департаменту з 
питань судової роботи 01.12.2021  

Іскоростенська Світлана 
Ярославівна 

Головний спеціаліст відділу регресної роботи Управління судового забезпечення держави 
Департаменту з питань судової роботи 16.11.2020 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

10.06.2022 

Фенюк Олена Миколаївна Головний спеціаліст відділу регресної роботи Управління судового забезпечення держави 
Департаменту з питань судової роботи 14.12.2020  

Євглевська Олександра 
Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу регресної роботи Управління судового забезпечення держави 
Департаменту з питань судової роботи 14.12.2020  

Солодинська Інна Петрівна Начальник відділу адміністрування та документообігу Управління судового забезпечення 
держави Департаменту з питань судової роботи 14.12.2020  

Іванець Ірина Валеріївна Заступник начальника відділу адміністрування та документообігу Управління судового 
забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 08.07.2021  

Дегтяренко Любов Іванівна Головний спеціаліст відділу адміністрування та документообігу Управління судового 
забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 14.12.2020  

Демчук Олена Анатоліївна Головний спеціаліст відділу адміністрування та документообігу Управління судового 
забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 14.12.2020  

Самослєд Наталія Іванівна Провідний спеціаліст відділу адміністрування та документообігу Управління судового 
забезпечення держави Департаменту з питань судової роботи 14.12.2020  
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Адам Юлія Василівна Начальник Управління судово-претензійної роботи Міністерства юстиції України Департаменту 
з питань судової роботи 14.12.2020  

Іванюк Дарія Сергіївна 
Заступник начальника управління – начальник відділу судового забезпечення суміжних правових 
інституцій Управління судово-претензійної роботи Міністерства юстиції України Департаменту 
з питань судової роботи 

16.11.2021  

Сабанюк Інна Олександрівна Заступник начальника відділу судового забезпечення суміжних правових інституцій Управління 
судово-претензійної роботи Міністерства юстиції України Департаменту з питань судової роботи 03.12.2021  

Щекун Олексій Андрійович Головний спеціаліст відділу судового забезпечення суміжних правових інституцій Управління 
судово-претензійної роботи Міністерства юстиції України Департаменту з питань судової роботи 14.12.2020  

Литовченко Валентина 
Петрівна 

Головний спеціаліст відділу судового забезпечення суміжних правових інституцій Управління 
судово-претензійної роботи Міністерства юстиції України Департаменту з питань судової роботи 24.09.2021  

Фартушна Віта Леонідівна Головний спеціаліст відділу судового забезпечення суміжних правових інституцій Управління 
судово-претензійної роботи Міністерства юстиції України Департаменту з питань судової роботи 16.09.2021  

Волошина Наталія Леонідівна Головний спеціаліст відділу судового забезпечення суміжних правових інституцій Управління 
судово-претензійної роботи Міністерства юстиції України Департаменту з питань судової роботи 21.12.2021  

Коваль Євгенія Валеріївна Начальник відділу судового забезпечення Міністерства юстиції України Управління судово-
претензійної роботи Міністерства юстиції України Департаменту з питань судової роботи 02.09.2021  

Дудник Анна Олексіївна Головний спеціаліст відділу судового забезпечення Міністерства юстиції України Управління 
судово-претензійної роботи Міністерства юстиції України Департаменту з питань судової роботи 04.01.2021  

Васіна Інна Олександрівна Головний спеціаліст відділу судового забезпечення Міністерства юстиції України Управління 
судово-претензійної роботи Міністерства юстиції України Департаменту з питань судової роботи 14.12.2020  

Гелецький Петро 
Володимирович  

Провідний спеціаліст відділу судового забезпечення Міністерства юстиції України Управління 
судово-претензійної роботи Міністерства юстиції України Департаменту з питань судової роботи 23.11.2020  

Росоха Світлана Василівна Начальник відділу позовної діяльності Міністерства юстиції України Управління судово-
претензійної роботи Міністерства юстиції України Департаменту з питань судової роботи 14.12.2020  

Гаврищук Елліна Валеріївна Головний спеціаліст відділу позовної діяльності Міністерства юстиції України Управління 
судово-претензійної роботи Міністерства юстиції України Департаменту з питань судової роботи 23.11.2020  

Бурла Віталій Едуардович Головний спеціаліст відділу позовної діяльності Міністерства юстиції України Управління 
судово-претензійної роботи Міністерства юстиції України Департаменту з питань судової роботи 08.07.2021  

Козиренко Сергій Петрович Головний спеціаліст відділу позовної діяльності Міністерства юстиції України Управління 
судово-претензійної роботи Міністерства юстиції України Департаменту з питань судової роботи 14.12.2020  

Борискевич Юлія Вікторівна 
Головний спеціаліст відділу судового забезпечення з питань державної реєстрації та нотаріату 
Управління судового забезпечення суміжних правових інститутів Департаменту з питань судової 
роботи 

08.01.2020 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

10.01.2023 

Ходаковська Анна Борисівна 
Головний спеціаліст відділу судового забезпечення з питань державної реєстрації та нотаріату 
Управління судового забезпечення суміжних правових інститутів Департаменту з питань судової 
роботи 

08.01.2020 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

03.08.2023 
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Філатов Владислав 
Арнольдович Директор Департаменту з питань банкрутства 23.01.2020  

Авілов Сергій Вікторович Заступник директора департаменту – начальник відділу контролю за діяльністю арбітражних 
керуючих та супроводу процедур банкрутства Департаменту з питань банкрутства 20.12.2019  

Курінна Олена Олександрівна Заступник начальника відділу контролю за діяльністю арбітражних керуючих та супроводу 
процедур банкрутства Департаменту з питань банкрутства 14.01.2022  

Новікова Ольга Олексіївна Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю арбітражних керуючих та супроводу 
процедур банкрутства Департаменту з питань банкрутства 16.07.2020  

Нечай Тетяна Іванівна Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю арбітражних керуючих та супроводу 
процедур банкрутства Департаменту з питань банкрутства 28.12.2019 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

01.11.2023 

Кармазіна Маргарита 
Валеріївна 

Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю арбітражних керуючих та супроводу 
процедур банкрутства Департаменту з питань банкрутства 28.12.2019 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

04.06.2023 

Магаляс Анастасія Миколаївна Головний спеціаліст відділу контролю за діяльністю арбітражних керуючих та супроводу 
процедур банкрутства Департаменту з питань банкрутства 15.07.2021  

Коломеєць Іван Володимирович  Провідний спеціаліст відділу контролю за діяльністю арбітражних керуючих та супроводу 
процедур банкрутства Департаменту з питань банкрутства 01.11.2021  

Козак Олена Олегівна Начальник відділу забезпечення участі у справах про банкрутство Департаменту з питань 
банкрутства 20.08.2021  

Павленко Сергій 
Олександрович 

Головний спеціаліст відділу забезпечення участі у справах про банкрутство Департаменту з 
питань банкрутства 18.09.2020 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

30.08.2022 

Бурлуцький Віталій Юрійович Головний спеціаліст відділу забезпечення участі у справах про банкрутство Департаменту з 
питань банкрутства 16.11.2021  

Зоценко Наталія Михайлівна Головний спеціаліст відділу забезпечення участі у справах про банкрутство Департаменту з 
питань банкрутства 01.09.2020 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

05.05.2024 

Рябокінь Анна Василівна Провідний спеціаліст відділу забезпечення участі у справах про банкрутство Департаменту з 
питань банкрутства 28.01.2021  

Нагорна Марина Олександрівна Начальник відділу реєстрів та адміністрування Департаменту з питань банкрутства 01.09.2020  
Лучина Алла Станіславівна Головний спеціаліст відділу реєстрів та адміністрування Департаменту з питань банкрутства 21.09.2020  
Бубенщикова Наталія 
Володимирівна Провідний спеціаліст відділу реєстрів та адміністрування Департаменту з питань банкрутства 01.09.2020  

Сурженко Ольга 
Володимирівна 

Заступник директора департаменту – начальник відділу аналітичної роботи та розгляду звернень 
Департаменту з питань банкрутства 07.02.2020  
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Мікушева Інна Володимирівна Головний спеціаліст відділу аналітичної роботи та розгляду звернень Департаменту з питань 
банкрутства 17.12.2019  

Мусієнко Ольга Олексіївна Головний спеціаліст відділу аналітичної роботи та розгляду звернень Департаменту з питань 
банкрутства 28.12.2019  

Городецька Вікторія Вікторівна Завідувач сектору підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих 
Департаменту з питань банкрутства 01.09.2020  

Бабич Оксана Антонівна Головний спеціаліст сектору підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних 
керуючих Департаменту з питань банкрутства 01.09.2020  

Ткаченко Наталія Миколаївна Директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя 17.01.2020  
Примаченко Людмила 
Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу організаційно-управлінського забезпечення діяльності НДУСЕ 
Департаменту експертного забезпечення правосуддя 26.12.2019  

Іванівська Лілія Ігорівна Головний спеціаліст відділу організаційно-управлінського забезпечення діяльності НДУСЕ 
Департаменту експертного забезпечення правосуддя 25.03.2020  

Скок Юрій Володимирович Головний спеціаліст відділу організаційно-управлінського забезпечення діяльності НДУСЕ 
Департаменту експертного забезпечення правосуддя 02.11.2021  

Баклан Тетяна Олександрівна Начальник відділу науково-методичного забезпечення Департаменту експертного забезпечення 
правосуддя 23.01.2020  

Ткач Людмила Петрівна Головний спеціаліст відділу науково-методичного забезпечення Департаменту експертного 
забезпечення правосуддя 28.12.2019  

Коваль Анна Вікторівна Головний спеціаліст відділу науково-методичного забезпечення Департаменту експертного 
забезпечення правосуддя 08.01.2020  

Мотузка Оксана Григорівна Головний спеціаліст відділу науково-методичного забезпечення Департаменту експертного 
забезпечення правосуддя 23.01.2020  

Стахно Альона Олександрівна Начальник відділу розгляду звернень та надання публічної інформації Департаменту експертного 
забезпечення правосуддя 28.09.2021  

Серветник Тетяна Миколаївна Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та надання публічної інформації Департаменту 
експертного забезпечення правосуддя 15.07.2021  

Мороз Ірина Петрівна Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та надання публічної інформації Департаменту 
експертного забезпечення правосуддя 25.03.2020  

Малай Олександра 
Олександрівна  

Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та надання публічної інформації Департаменту 
експертного забезпечення правосуддя 25.03.2020  

Мангер Наталія Петрівна Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та надання публічної інформації Департаменту 
експертного забезпечення правосуддя 14.12.2020  

Ковальова Катерина Федорівна 
Заступник директора департаменту – начальник відділу організації роботи Центральної 
експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції Департаменту експертного 
забезпечення правосуддя 

17.01.2020  

Ковальова Юлія Вікторівна Заступник начальника відділу організації роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії 
при Міністерстві юстиції Департаменту експертного забезпечення правосуддя 28.12.2019  
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Дешкова Ганна Ігорівна Головний спеціаліст відділу організації роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії 
при Міністерстві юстиції Департаменту експертного забезпечення правосуддя 26.12.2019  

Головатенко Тетяна Андріївна Головний спеціаліст відділу організації роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії 
при Міністерстві юстиції Департаменту експертного забезпечення правосуддя 07.08.2020  

Гудзевич Юлія Андріївна  Головний спеціаліст відділу організації роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії 
при Міністерстві юстиції Департаменту експертного забезпечення правосуддя 16.06.2021  

Яцюта Оксана Володимирівна Головний спеціаліст відділу організації роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії 
при Міністерстві юстиції Департаменту експертного забезпечення правосуддя 29.10.2020  

Горлач Ольга Ігорівна Головний спеціаліст відділу організації роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії 
при Міністерстві юстиції Департаменту експертного забезпечення правосуддя 01.09.2021  

Железняк Наталія Анатоліївна Директор Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 20.05.2016  
Радіоненко Оксана 
Володимирівна 

Заступник директора департаменту – начальник Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 25.05.2016  

Кравченко Михайло 
Васильович  

Заступник начальника управління – начальник відділу публічного права Управління державної 
реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 24.09.2021  

Ткаченко Марина Миколаївна Заступник начальника відділу публічного права Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 08.02.2018  

Мельник Андрій Миколайович Головний спеціаліст відділу публічного права Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 06.04.2021  

Сабашенко Владислав 
Сергійович 

Головний спеціаліст відділу публічного права Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 21.09.2021  

Тулайдан Світлана Михайлівна Головний спеціаліст відділу публічного права Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 08.02.2018  

Слабун Лев Дмитрович Головний спеціаліст відділу публічного права Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 10.09.2021  

Швець Дмитро Андрійович Головний спеціаліст відділу публічного права Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 01.10.2021  

Міщенко Марина Миколаївна Провідний спеціаліст відділу публічного права Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 07.05.2018  

Раченко Олена Миколаївна 
Заступник начальника управління – начальник відділу з питань правосуддя та національної 
безпеки Управління державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та 
систематизації правових актів 

08.02.2018  

Петрик Ірина Володимирівна 
Заступник начальника відділу з питань правосуддя та національної безпеки Управління 
державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації 
правових актів 

08.02.2018  

Анохін Роман Олександрович Головний спеціаліст відділу з питань правосуддя та національної безпеки Управління державної 
реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 06.01.2022  
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Козачук Юлія Борисівна Головний спеціаліст відділу з питань правосуддя та національної безпеки Управління державної 
реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 08.02.2018  

Удод Богдан Валентинович Головний спеціаліст відділу з питань правосуддя та національної безпеки Управління державної 
реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 08.02.2018  

Глущук Юрій Володимирович Головний спеціаліст відділу з питань правосуддя та національної безпеки Управління державної 
реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 17.05.2021  

Марченко Роман 
Олександрович  

Провідний спеціаліст відділу з питань правосуддя та національної безпеки Управління державної 
реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 20.07.2021  

Мироненко Марина Миколаївна Начальник відділу приватного права Управління державної реєстрації нормативно-правових 
актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 08.02.2018  

Бойко Євгеній Юрійович Заступник начальника відділу приватного права Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 08.02.2018  

Бакал Анастасія Андріївна Головний спеціаліст відділу приватного права Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 10.09.2021  

Захарчук Тетяна Федорівна Головний спеціаліст відділу приватного права Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 08.02.2018  

Барабаш Олександр 
Анатолійович 

Головний спеціаліст відділу приватного права Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 11.06.2018  

Дмитренко Тетяна Миколаївна Головний спеціаліст відділу приватного права Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 08.02.2018  

Горпинченко Олексій 
Станіславович 

Провідний спеціаліст відділу приватного права Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 29.08.2019  

Хмарна Катерина Федорівна 
Начальник відділу нормативно-методичного забезпечення, реєстрів та контролю Управління 
державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації 
правових актів 

24.09.2021  

Панасенко Наталія Вікторівна 
Заступник начальника відділу нормативно-методичного забезпечення, реєстрів та контролю 
Управління державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та 
систематизації правових актів 

23.11.2021  

Волков Андрій Ігоревич 
Головний спеціаліст відділу нормативно-методичного забезпечення, реєстрів та контролю 
Управління державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та 
систематизації правових актів 

20.02.2018  

Васильєв Сергій Олегович  
Головний спеціаліст відділу нормативно-методичного забезпечення, реєстрів та контролю 
Управління державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та 
систематизації правових актів 

01.10.2021  

Ремньов Іван Леонідович 
Провідний спеціаліст відділу нормативно-методичного забезпечення, реєстрів та контролю 
Управління державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та 
систематизації правових актів 

08.02.2018  
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Юхта Оксана Григорівна Заступник директора департаменту – начальник Управління систематизації законодавства 
Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 28.12.2019  

Гандзюк Богдан В’ячеславович Начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації Управління систематизації 
законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 28.12.2019  

Самохін Вадим Володимирович Заступник начальника відділу забезпечення доступу до публічної інформації Управління 
систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 23.11.2021  

Кузнецова Олена Миколаївна Головний спеціаліст відділу забезпечення доступу до публічної інформації Управління 
систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 24.02.2020  

Копилова Ольга Миколаївна Головний спеціаліст відділу забезпечення доступу до публічної інформації Управління 
систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 28.12.2019  

Яременко Марина Петрівна Головний спеціаліст відділу забезпечення доступу до публічної інформації Управління 
систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 28.12.2019  

Батченко Жанна Григорівна Провідний спеціаліст відділу забезпечення доступу до публічної інформації Управління 
систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 28.12.2019  

Поворозник Ольга Орестівна Заступник начальника управління – начальник відділу систематизації законодавства Управління 
систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 28.12.2019  

Васильєва Тетяна 
Володимирівна 

Заступник начальника відділу систематизації законодавства Управління систематизації 
законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 28.12.2019  

Налбандян Крістіна 
Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу систематизації законодавства Управління систематизації 
законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 28.12.2019  

Радченко Наталія Петрівна Головний спеціаліст відділу систематизації законодавства Управління систематизації 
законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 28.12.2019  

Короленко Ольга Георгіївна Головний спеціаліст відділу систематизації законодавства Управління систематизації 
законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 28.12.2019  

Плешко Мирослава Анатоліївна Головний спеціаліст відділу систематизації законодавства Управління систематизації 
законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 24.02.2020  

Івченко Тетяна Володимирівна Головний спеціаліст відділу систематизації законодавства Управління систематизації 
законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 03.03.2020  

Пятенко Світлана Ехтібарівна Провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства Управління систематизації 
законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 28.12.2019  

Бородій Світлана 
Олександрівна 

Провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства Управління систематизації 
законодавства Департаменту реєстрації та систематизації правових актів 28.12.2019  

Гарбуз Юлія Олександрівна 
Провідний спеціаліст відділу з питань національної безпеки та спеціальних обмежувальних 
заходів (санкцій) Управління національної безпеки Департаменту з питань правосуддя та 
національної безпеки 

01.06.2016 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 04.04.2022 
Андрієва Тамара 
Володимирівна Директор Департаменту міжнародного права 16.10.2015  
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Шевченко Катерина  Георгіївна Заступник директора департаменту – начальник Управління 
міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 16.12.2015  

Руда Людмила Романівна 
Заступник начальника управління – начальник відділу укладення міжнародних договорів про 
правову допомогу Управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного 
права 

16.03.2015  

Солодуха Тетяна Павлівна Головний спеціаліст відділу укладення міжнародних договорів про правову допомогу 
Управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 17.12.2020  

Авраменко В’ячеслав 
Олександрович 

Головний спеціаліст відділу укладення міжнародних договорів про правову допомогу 
Управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 02.04.2018  

Савченко Світлана 
Станіславівна 

Головний спеціаліст відділу укладення міжнародних договорів про правову допомогу 
Управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 20.09.2018  

Тараненко Катерина Юріївна Провідний спеціаліст відділу укладення міжнародних договорів про правову допомогу 
Управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 15.11.2018 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

26.08.2024 

Сніжко Марія Борисівна Начальник відділу міжнародної правової допомоги у цивільних  справах Управління міжнародної 
правової допомоги Департаменту міжнародного права 21.09.2015  

Рябець Тетяна Володимирівна Заступник начальника відділу міжнародної правової допомоги у цивільних  справах Управління 
міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 21.10.2015  

Рупа Андрій Петрович Головний спеціаліст відділу міжнародної правової допомоги у цивільних  справах Управління 
міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 08.09.2015  

Лузан Олександра Ігорівна Головний спеціаліст відділу міжнародної правової допомоги у цивільних  справах Управління 
міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 08.08.2018  

Білоконь Вікторія Юріївна Головний спеціаліст відділу міжнародної правової допомоги у цивільних  справах Управління 
міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 08.09.2015  

Ільгова Оксана Юріївна Головний спеціаліст відділу міжнародної правової допомоги у цивільних  справах Управління 
міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 02.11.2021  

Шорстка Тетяна Миколаївна Заступник начальника управління – начальник відділу передачі засуджених осіб та виконання 
вироків Управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 15.02.20185  

Дзюман Олена Анатоліївна Заступник начальника відділу передачі засуджених осіб та виконання вироків Управління 
міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 15.02.2018  

Левченко Наталя Степанівна Головний спеціаліст відділу передачі засуджених осіб та виконання вироків Управління 
міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 08.08.2018  

Струк Наталія Ярославівна Головний спеціаліст відділу передачі засуджених осіб та виконання вироків Управління 
міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 15.02.2018  

Іванець Ірина Сергіївна Головний спеціаліст відділу передачі засуджених осіб та виконання вироків Управління 
міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 15.02.2018  

Лисенко Наталія Миколаївна Головний спеціаліст відділу передачі засуджених осіб та виконання вироків Управління 
міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 15.02.2018  
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Марухно Олена Юріївна Провідний спеціаліст відділу передачі засуджених осіб та виконання вироків Управління 
міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 17.01.2022  

Голуб Анна Вадимівна Провідний спеціаліст відділу передачі засуджених осіб та виконання вироків Управління 
міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права 12.11.2018 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

22.07.2023 
Погорєлова Людмила 
Олександрівна 

Начальник відділу екстрадиції і правової допомоги Управління міжнародної правової допомоги 
Департаменту міжнародного права 15.02.2018  

Кедя Валерій Олександрович Головний спеціаліст відділу екстрадиції і правової допомоги Управління міжнародної правової 
допомоги Департаменту міжнародного права 15.02.2018  

Юрченко Юлія Євгеніївна Головний спеціаліст відділу екстрадиції і правової допомоги Управління міжнародної правової 
допомоги Департаменту міжнародного права 12.11.2021  

Сідловська Людмила Євгеніївна Заступник директора департаменту – начальник Управління правової експертизи міжнародних 
договорів та міжнародного співробітництва Департаменту міжнародного права 21.10.2015  

Орендівська Олена Степанівна Начальинк відділу правової експертизи міжнародних договорів Управління правової експертизи 
міжнародних договорів та міжнародного співробітництва Департаменту міжнародного права 16.09.2016  

Селютіна Олена Олександрівна 
Заступник начальника відділу правової експертизи міжнародних договорів Управління правової 
експертизи міжнародних договорів та міжнародного співробітництва Департаменту 
міжнародного права 

09.01.2017  

Гриненко Наталія Вікторівна 
Головний спеціаліст відділу правової експертизи міжнародних договорів Управління правової 
експертизи міжнародних договорів та міжнародного співробітництва Департаменту 
міжнародного права 

04.09.2015  

Мойсеєв Сергій Миколайович 
Головний спеціаліст відділу правової експертизи міжнародних договорів Управління правової 
експертизи міжнародних договорів та міжнародного співробітництва Департаменту 
міжнародного права 

20.09.2018  

Фогель Лариса Борисівна 
Головний спеціаліст відділу правової експертизи міжнародних договорів Управління правової 
експертизи міжнародних договорів та міжнародного співробітництва Департаменту 
міжнародного права 

01.03.2017  

Лаврик Оксана Олександрівна 
Головний спеціаліст відділу правової експертизи міжнародних договорів Управління правової 
експертизи міжнародних договорів та міжнародного співробітництва Департаменту 
міжнародного права 

08.08.2018  

Точило Катерина Сергіївна 
Провідний спеціаліст відділу правової експертизи міжнародних договорів Управління правової 
експертизи міжнародних договорів та міжнародного співробітництва Департаменту 
міжнародного права 

12.11.2018  

Корніяка Тамара Юріївна 
Заступник начальника управління – начальник відділу правового забезпечення міжнародного 
фінансово-економічного співробітництва Управління правової експертизи міжнародних 
договорів та міжнародного співробітництва Департаменту міжнародного права 

28.04.2016  
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Малета Світлана Олегівна 
Головний спеціаліст відділу правового забезпечення міжнародного фінансово-економічного 
співробітництва Управління правової експертизи міжнародних договорів та міжнародного 
співробітництва Департаменту міжнародного права 

09.01.2017  

Гончарук Юлія Вадимівна 
Головний спеціаліст відділу правового забезпечення міжнародного фінансово-економічного 
співробітництва Управління правової експертизи міжнародних договорів та міжнародного 
співробітництва Департаменту міжнародного права 

20.03.2017  

Гречушкіна Інна Андріївна 
Головний спеціаліст відділу правового забезпечення міжнародного фінансово-економічного 
співробітництва Управління правової експертизи міжнародних договорів та міжнародного 
співробітництва Департаменту міжнародного права 

08.08.2018  

Вознічук Віра Вікторівна 
Головний спеціаліст відділу правового забезпечення міжнародного фінансово-економічного 
співробітництва Управління правової експертизи міжнародних договорів та міжнародного 
співробітництва Департаменту міжнародного права 

17.12.2020  

Вакуленко Людмила 
Володимирівна 

Провідний спеціаліст відділу правового забезпечення міжнародного фінансово-економічного 
співробітництва Управління правової експертизи міжнародних договорів та міжнародного 
співробітництва Департаменту міжнародного права 

20.09.2018  

Рогозянська Світлана 
Володимирівна 

Заступник директора департаменту – начальник Управління правового співробітництва з 
міжнародними організаціями Департаменту міжнародного права 15.02.2018  

Зозуля Ольга Вікторівна 
Заступник начальника управління – начальник відділу правового співробітництва  з 
міжнародними організаціями Управління правового співробітництва з міжнародними 
організаціями Департаменту міжнародного права 

03.03.2020  

Корчовий Олег Миколайович 
Заступник начальника відділу правового співробітництва  з міжнародними організаціями 
Управління правового співробітництва з міжнародними організаціями Департаменту 
міжнародного права 

15.02.2018  

Янчук Олександра Юріївна 
Головний спеціаліст відділу правового співробітництва  з міжнародними організаціями 
Управління правового співробітництва з міжнародними організаціями Департаменту 
міжнародного права 

15.02.2018 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

30.01.2023 

Чухній Олег Юрійович 
Головний спеціаліст відділу правового співробітництва  з міжнародними організаціями 
Управління правового співробітництва з міжнародними організаціями Департаменту 
міжнародного права 

09.11.2021  

Рудовська Людмила 
Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу правового співробітництва  з міжнародними організаціями 
Управління правового співробітництва з міжнародними організаціями Департаменту 
міжнародного права 

15.02.2018  

Ільєнко Ірина Василівна Начальник відділу експертизи Управління правового співробітництва з міжнародними 
організаціями Департаменту міжнародного права 15.02.2018  

Коноваленко Анна Ігорівна Головний спеціаліст відділу експертизи Управління правового співробітництва з міжнародними 
організаціями Департаменту міжнародного права 15.02.2018  

Савченко Юлія Василівна Головний спеціаліст відділу експертизи Управління правового співробітництва з міжнародними 
організаціями Департаменту міжнародного права 26.09.2018  
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Давидчук Ольга Василівна Директор департаменту (керівник секретаріату) Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини 27.11.2017  

Сокоренко Маргарита 
Степанівна 

Заступник директора департаменту (керівника секретаріату) – начальник Управління 
представництва держави в міждержавних справах Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини 

10.01.2018  

Олійник Ольга Олександрівна 
Начальник відділу представництва держави у справах щодо тимчасово окупованої території АР 
Крим та м. Севастополь Управління представництва держави в міждержавних справах 
Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини 

05.11.2021  

Якубенко Олексій Віталійович 
Головний спеціаліствідділу представництва держави у справах щодо тимчасово окупованої 
території АР Крим та м. Севастополь Управління представництва держави в міждержавних 
справах Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини 

17.09.2018  

Зіверт Марія Ігорівна 
Головний спеціаліствідділу представництва держави у справах щодо тимчасово окупованої 
території АР Крим та м. Севастополь Управління представництва держави в міждержавних 
справах Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини 

08.11.2021  

Коломієць Оксана Миколаївна 
Начальник відділу представництва держави у справах щодо тимчасово окупованої території 
Донецької та Луганської областей Управління представництва держави в міждержавних справах 
Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини 

16.11.2021  

Соловйова Олександра 
Олексіївна 

Головний спеціаліствідділу представництва держави у справах щодо тимчасово окупованої 
території Донецької та Луганської областей Управління представництва держави в 
міждержавних справах Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав 
людини 

20.07.2021  

Грушевой Давід Олександрович 

Головний спеціаліствідділу представництва держави у справах щодо тимчасово окупованої 
території Донецької та Луганської областей Управління представництва держави в 
міждержавних справах Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав 
людини 

20.08.2021  

Лукша Андрій Олександрович 
Начальник відділу юридичного захисту від країни – агресора Управління представництва 
держави в міждержавних справах Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з 
прав людини 

12.10.2020  

Кочубей Вероніка Віталіївна 
Головний спеціаліст відділу юридичного захисту від країни – агресора Управління 
представництва держави в міждержавних справах Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини 

12.10.2020  

Пєтухова Аліса-Тетяна Іванівна 
Начальник Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та 
інформування Комітету міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини 

22.01.2018  

Писаренко Олена Михайлівна 
Начальник відділу інформування Комітету міністрів Ради Європи Управління координації 
виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету міністрів Ради 
Європи Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини 

06.04.2018  



44 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Кожем’якіна Тетяна Вікторівна 

Головний спеціаліствідділу інформування Комітету міністрів Ради Європи Управління 
координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету 
міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав 
людини 

20.07.2021  

Завалько Тетяна Сергіївна 

Головний спеціаліствідділу інформування Комітету міністрів Ради Європи Управління 
координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету 
міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав 
людини 

02.08.2021  

Старчук Марина Віталіївна 

Головний спеціаліствідділу інформування Комітету міністрів Ради Європи Управління 
координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету 
міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав 
людини 

20.08.2021  

Таргоній Наталія 
Олександрівна 

Начальник відділу координації виконання рішень Європейського суду з прав людини Управління 
координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету 
міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав 
людини 

04.04.2018  

Ящукевич Тетяна Максимівна 

Заступник начальника відділу координації виконання рішень Європейського суду з прав людини 
Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування 
Комітету міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з 
прав людини 

05.07.2018  

Гайдайчук Ірина Олексіївна 

Головний спеціаліст відділу координації виконання рішень Європейського суду з прав людини 
Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування 
Комітету міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з 
прав людини 

12.11.2019  

Дружга Мар’яна Степанівна 

Головний спеціаліст відділу координації виконання рішень Європейського суду з прав людини 
Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування 
Комітету міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з 
прав людини 

12.02.2018  

Потапова Емма Олексіївна 

Головний спеціаліст відділу координації виконання рішень Європейського суду з прав людини 
Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування 
Комітету міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з 
прав людини 

17.09.2018  

Мельничук Юлія Анатоліївна 

Головний спеціаліст відділу координації виконання рішень Європейського суду з прав людини 
Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування 
Комітету міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з 
прав людини 

24.09.2018  
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Циркун Катерина Юріївна 

Провідний спеціаліст відділу координації виконання рішень Європейського суду з прав людини 
Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування 
Комітету міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з 
прав людини 

23.02.2018  

Ковалевич Богдана 
Володимирівна 

Завідувач сектору перекладу Управління координації виконання рішень Європейського суду з 
прав людини та інформування Комітету міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у 
справах Європейського суду з прав людини 

09.09.2021  

Добрянська Аліна Анатоліївна 
Головний спеціаліст сектору перекладу Управління координації виконання рішень 
Європейського суду з прав людини та інформування Комітету міністрів Ради Європи 
Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини 

19.10.2021  

Богословська  
Юлія Олександрівна 

Головний спеціаліст сектору перекладу Управління координації виконання рішень 
Європейського суду з прав людини та інформування Комітету міністрів Ради Європи 
Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини 

02.09.2021  

Івашків Марта Романівна 
Заступник директора департаменту (керівника секретаріату) – начальник Управління 
представництва держави в цивільних та кримінальних справах Секретаріату Уповноваженого у 
справах Європейського суду з прав людини 

14.12.2020  

Люстров Владислав 
Олександрович 

Начальник відділу представництва держави в комплексних справах Управління представництва 
держави в цивільних та кримінальних справах Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини 

17.09.2021  

Бачук Наталія Ростиславівна 
Заступник начальника відділу представництва держави в комплексних справах Управління 
представництва держави в цивільних та кримінальних справах Секретаріату Уповноваженого у 
справах Європейського суду з прав людини 

12.11.2021  

Полоус Дарина Олегівна 
Головний спеціаліст відділу представництва держави в комплексних справах Управління 
представництва держави в цивільних та кримінальних справах Секретаріату Уповноваженого у 
справах Європейського суду з прав людини 

23.09.2021  

Лейб Анна Іллівна 
Головний спеціаліст відділу представництва держави в комплексних справах Управління 
представництва держави в цивільних та кримінальних справах Секретаріату Уповноваженого у 
справах Європейського суду з прав людини 

08.10.2021  

Самойлова Тетяна Михайлівна 
Начальник відділу представництва держави в повторюваних справах Управління представництва 
держави в цивільних та кримінальних справах Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини 

01.11.2021  

Васькевич Ганна Ігорівна 
Заступник начальника відділу представництва держави в повторюваних справах Управління 
представництва держави в цивільних та кримінальних справах Секретаріату Уповноваженого у 
справах Європейського суду з прав людини 

14.12.2020 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

24.01.2024 

Котов Євген Васильович 
Головний спеціаліст відділу представництва держави в повторюваних справах Управління 
представництва держави в цивільних та кримінальних справах Секретаріату Уповноваженого у 
справах Європейського суду з прав людини 

01.11.2021  
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Криць Іванна Миколаївна 
Головний спеціаліст відділу представництва держави в повторюваних справах Управління 
представництва держави в цивільних та кримінальних справах Секретаріату Уповноваженого у 
справах Європейського суду з прав людини 

14.12.2020  

Кулібаба Яна Юріївна 
Провідний спеціаліст відділу представництва держави в повторюваних справах Управління 
представництва держави в цивільних та кримінальних справах Секретаріату Уповноваженого у 
справах Європейського суду з прав людини 

01.11.2021  

Коваль Ірена Олексіївна Заступник директора департаменту (керівника секретаріату) – начальник Експертно-
методичного відділу Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини 17.02.2014  

Шкарбан Вікторія Юріївна Заступник начальника Експертно-методичного відділу Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини 06.11.2012 

перебуває у відпустці 
без збереження 

заробітної плати для 
догляду за дитиною, 

яка потребує 
домашнього догляду, 

до 24.06.2022 

Власенко Аріна Володимирівна Заступник начальника Експертно-методичного відділу Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини 24.11.2021   

Смолярчук Роман Федорович Головний спеціаліст Експертно-методичного відділу Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини 10.06.2019  

Коваль Анастасія Віталіївна Головний спеціаліст Експертно-методичного відділу Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини 02.09.2021  

Улановська Анна Михайлівна Головний спеціаліст Експертно-методичного відділу Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини 16.07.2020  

Злотар Вікторія Михайлівна Головний спеціаліст Експертно-методичного відділу Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини 28.11.2013 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

13.10.2023 

Погрібна Марія Олександрівна Провідний спеціаліст Експертно-методичного відділу Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини 06.10.2021  

Тищенко Ганна Федорівна Директор Департаменту міжнародних спорів 15.07.2021  

Діхтієвська Юлія Ігорівна Заступник директора департаменту – начальник відділу міжнародного арбітражу Департаменту 
міжнародних спорів 28.09.2021  

Погоріла Дар’я Юріївна Головний спеціаліст відділу міжнародного арбітражу Департаменту міжнародних спорів 19.10.2021  
Грабчак Георгій Вікторович Начальник відділу іноземних судів Департаменту міжнародних спорів 02.12.2021  

Головченко Оксана Юріївна Головний спеціаліст відділу іноземних судів Департаменту міжнародних спорів 26.06.2019 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

04.09.2022 

Шостак Марія Юріївна Головний спеціаліст відділу іноземних судів Департаменту міжнародних спорів 04.07.2019 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

30.09.2024 
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Меєр Сандра Володимирівна Головний спеціаліст відділу іноземних судів Департаменту міжнародних спорів 20.08.2021  
Гайдар Максим Андрійович Провідний спеціаліст відділу іноземних судів Департаменту міжнародних спорів 17.01.2022  
Телегуз Світлана 
Володимирівна Головний спеціаліст відділу досудового врегулювання Департаменту міжнародних спорів 18.05.2021  

Бєльдей Наталія Миколаївна Головний спеціаліст відділу досудового врегулювання Департаменту міжнародних спорів 11.12.2017 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

12.11.2022 
Даруга Владислав 
Олександрович Головний спеціаліст відділу досудового врегулювання Департаменту міжнародних спорів 02.11.2021  

Бут Ірина Віталіївна Провідний спеціаліст відділу досудового врегулювання Департаменту міжнародних спорів 02.02.2021  
Гавришенко Лілія 
Олександрівна 

Заступник директора департаменту – начальник відділу організаційно-правового забезпечення 
Департаменту міжнародних спорів 02.09.2021  

Андреєв Юрій Юрійович Головний спеціаліст відділу організаційно-правового забезпечення Департаменту міжнародних 
спорів 13.07.2021  

Тарнавська Лариса Миколаївна Головний спеціаліст відділу організаційно-правового забезпечення Департаменту міжнародних 
спорів 01.10.2021  

Сергієнко Віта Олександрівна Провідний спеціаліст відділу організаційно-правового забезпечення Департаменту міжнародних 
спорів 13.07.2021  

Воловик Максим Борисович Начальник Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Ротань Богдан Олександрович Заступник начальника управління – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення 
системи органів юстиції Управління забезпечення та документообігу 16.12.2021  

Рівчаченко Світлана 
Станіславівна  

Заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення системи органів юстиції 
Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Євсевська Світлана Миколаївна Головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення системи органів юстиції 
Управління забезпечення та документообігу 24.09.2021  

Фокіна Надія Михайлівна  Завідувач складу відділу матеріально-технічного забезпечення системи органів юстиції 
Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Яценко Віктор Петрович Водій відділу матеріально-технічного забезпечення системи органів юстиції Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Рябцев Олександр Юрійович  Водій відділу матеріально-технічного забезпечення системи органів юстиції Управління 
забезпечення та документообігу 09.11.2020  

Пінчук Сергій Іванович Водій відділу матеріально-технічного забезпечення системи органів юстиції Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Кириленко Євгеній Юрійович Водій відділу матеріально-технічного забезпечення системи органів юстиції Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Калинчук Віталій Ігорович Водій відділу матеріально-технічного забезпечення системи органів юстиції Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  



48 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Лисак Руслан Станіславович Водій відділу матеріально-технічного забезпечення системи органів юстиції Управління 
забезпечення та документообігу 05.12.2019  

Пацик Олег Олегович Водій відділу матеріально-технічного забезпечення системи органів юстиції Управління 
забезпечення та документообігу 12.05.2020  

Дорош Дмитро Ігорович Водій відділу матеріально-технічного забезпечення системи органів юстиції Управління 
забезпечення та документообігу 06.07.2020  

Лисенко Віктор Олексійович Начальник відділу забезпечення експлуатації адміністративних будинків Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Фролов Валентин 
Володимирович 

Заступник начальника відділу забезпечення експлуатації адміністративних будинків Управління 
забезпечення та документообігу 13.07.2021  

Саволюк Костянтин 
Олександрович 

Головний спеціаліст відділу забезпечення експлуатації адміністративних будинків Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Чернова Ірина Леонідівна Головний спеціаліст відділу забезпечення експлуатації адміністративних будинків Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Задорожна Ольга Миколаївна Головний спеціаліст відділу забезпечення експлуатації адміністративних будинків Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Мірошниченко Тетяна 
Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу забезпечення експлуатації адміністративних будинків Управління 
забезпечення та документообігу 13.03.2020  

Самійленко Ігор Юрійович Головний спеціаліст відділу забезпечення експлуатації адміністративних будинків Управління 
забезпечення та документообігу 17.05.2021  

Костюшко Олександр Іванович Головний спеціаліст з питань охорони праці відділу забезпечення експлуатації адміністративних 
будинків Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019 

увільнений від 
виконання обов’язків 
строком на один рік з 

20.05.2021 

Пугач Олег Анатолійович Начальник відділу забезпечення діяльності керівництва Міністерства Управління забезпечення 
та документообігу 28.12.2019  

Самойлов Юрій Сергійович  Заступник начальника відділу забезпечення діяльності керівництва Міністерства Управління 
забезпечення та документообігу 14.09.2021  

Киричок Наталія Олександрівна Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності керівництва Міністерства Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Корінь Анна Ігорівна Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності керівництва Міністерства Управління 
забезпечення та документообігу 18.09.2020  

Бартошик Леся Вікторівна Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності керівництва Міністерства Управління 
забезпечення та документообігу 17.09.2021  

Янчевська Марія Олексіївна Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності керівництва Міністерства Управління 
забезпечення та документообігу 08.06.2021  

Фокіна Анастасія 
Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності керівництва Міністерства Управління 
забезпечення та документообігу 16.06.2021  

Романенко Ігор Валерійович Начальник відділу по роботі з державним майном Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019  
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Зубович Наталія 
Володимирівна 

Заступник начальника відділу по роботі з державним майном Управління забезпечення та 
документообігу 02.11.2021  

Клімін Андрій Павлович Головний спеціаліст відділу по роботі з державним майном Управління забезпечення та 
документообігу 02.09.2021  

Медведєв Олександр 
В’ячеславович  

Головний спеціаліст відділу по роботі з державним майном Управління забезпечення та 
документообігу 01.07.2021  

Максименкова Анна 
Станіславівна 

Головний спеціаліст відділу по роботі з державним майном Управління забезпечення та 
документообігу 15.01.2020  

Таран-Синюк Ірина Євгеніївна Головний спеціаліст відділу по роботі з державним майном Управління забезпечення та 
документообігу 08.01.2020 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

11.10.2022 

Семеновська Інна Дмитрівна Головний спеціаліст відділу по роботі з державним майном Управління забезпечення та 
документообігу 15.01.2020  

Прудиус Олена Анатоліївна Головний спеціаліст відділу по роботі з державним майном Управління забезпечення та 
документообігу 28.12.2019 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

22.05.2023 

Люльчук Наталія Михайлівна Головний спеціаліст відділу по роботі з державним майном Управління забезпечення та 
документообігу 30.11.2020  

Гамрецький Олексій 
Леонідович Начальник відділу захисту інформації Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Торопенко Віталій Вікторович Заступник начальника відділу захисту інформації Управління забезпечення та документообігу 08.07.2021  
Стратійчук Руслан Леонідович Головний спеціаліст відділу захисту інформації Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019  
Майсак Юрій Миколайович Головний спеціаліст відділу захисту інформації Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019  
Мороз Андрій Петрович Начальник відділу інформаційних технологій Управління забезпечення та документообігу 04.01.2022  
Шевченко Андрій 
Олександрович 

Заступник начальника відділу інформаційних технологій Управління забезпечення та 
документообігу 28.12.2019  

Кочетова Любов Анатоліївна Головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Управління забезпечення та 
документообігу 20.07.2021  

Пипко Сергій Петрович Головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Управління забезпечення та 
документообігу 28.12.2019  

Гудченко Сергій Вікторович Головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Управління забезпечення та 
документообігу 28.12.2019  

Боженко Олександр Васильович Головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Управління забезпечення та 
документообігу 28.12.2019  

Генсіцький Юрій Дмитрович Начальник відділу забезпечення експлуатації електронних систем Управління забезпечення та 
документообігу 28.12.2019  

Пархоменко Вадим 
Олександрович  

Заступник начальника відділу забезпечення експлуатації електронних систем Управління 
забезпечення та документообігу 05.02.2020  
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Воронков Михайло Ігорович Головний спеціаліст відділу забезпечення експлуатації електронних систем Управління 
забезпечення та документообігу 21.09.2021   

Марченко Віталій Сергійович Головний спеціаліст відділу забезпечення експлуатації електронних систем Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Перинська Альона Олегівна Головний спеціаліст відділу забезпечення експлуатації електронних систем Управління 
забезпечення та документообігу 23.06.2021  

Козел Ірина Валентинівна Головний спеціаліст відділу організації документообігу Управління забезпечення та 
документообігу 04.01.2021  

Данілкович Костянтин 
Миколайович 

Заступник начальника управління – начальник відділу організації приймання документів 
Управління забезпечення та документообігу 14.12.2021  

Коломієць Наталія Петрівна Головний спеціаліст відділу організації приймання документів Управління забезпечення та 
документообігу 14.12.2021  

Лісова Ірина Володимирівна Головний спеціаліст відділу організації приймання документів Управління забезпечення та 
документообігу 14.12.2021  

Савченко Тетяна Олександрівна Головний спеціаліст відділу організації приймання документів Управління забезпечення та 
документообігу 14.12.2021  

Наруцька Ольга Анатоліївна  Головний спеціаліст відділу організації приймання документів Управління забезпечення та 
документообігу 14.12.2021  

Слободяник Людмила 
Анатоліївна 

Головний спеціаліст відділу організації приймання документів Управління забезпечення та 
документообігу 14.12.2021  

Левченко Оксана Іванівна Начальник відділу реєстрації документів Управління забезпечення та документообігу 08.12.2021  
Лазаренко Лариса Василівна Заступник начальника відділу реєстрації документів Управління забезпечення та документообігу 14.12.2021  
Коваль Наталія Вікторівна Головний спеціаліст відділу реєстрації документів Управління забезпечення та документообігу 14.12.2021  
Бесараб Світлана 
Олександрівна Головний спеціаліст відділу реєстрації документів Управління забезпечення та документообігу 14.12.2021  

Іллєнко Людмила Миколаївна Головний спеціаліст відділу реєстрації документів Управління забезпечення та документообігу 14.12.2021  
Онищенко Надія Іванівна Головний спеціаліст відділу реєстрації документів Управління забезпечення та документообігу 14.12.2021  

Маріян Олександр Олегович  Начальник відділу організації відправки документів та їх обліку Управління забезпечення та 
документообігу 22.11.2021  

Ходаковська Тамара Сергіївна Заступник начальника відділу організації відправки документів та їх обліку Управління 
забезпечення та документообігу 14.12.2021  

Шевчук Світлана 
Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу організації відправки документів та їх обліку Управління 
забезпечення та документообігу 14.12.2021 

перебуває у відпустці 
для догляду за дитиною 

до досягнення нею 
трирічного віку до 

17.05.2023 

Ганжа Денис Анатолійович Головний спеціаліст відділу організації відправки документів та їх обліку Управління 
забезпечення та документообігу 14.12.2021  

Строгіна Таїсія Михайлівна Головний спеціаліст відділу організації відправки документів та їх обліку Управління 
забезпечення та документообігу 14.12.2021  
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Кузнець Наталія Миколаївна Головний спеціаліст відділу організації відправки документів та їх обліку Управління 
забезпечення та документообігу 14.12.2021  

Зубок Світлана Петрівна Головний спеціаліст відділу організації відправки документів та їх обліку Управління 
забезпечення та документообігу 14.12.2021  

Парнюк Алла Миколаївна Головний спеціаліст відділу організації відправки документів та їх обліку Управління 
забезпечення та документообігу 14.12.2021  

Матвієнко Катерина Вікторівна Головний спеціаліст відділу організації відправки документів та їх обліку Управління 
забезпечення та документообігу 14.12.2021  

Скарбенчук Юлія Георгіївна Головний спеціаліст відділу організації відправки документів та їх обліку Управління 
забезпечення та документообігу 14.12.2021  

Тураєва Лариса Іванівна  Головний спеціаліст відділу організації відправки документів та їх обліку Управління 
забезпечення та документообігу 14.12.2021  

Река Артем Анатолійович Провідний документознавець відділу організації відправки документів та їх обліку Управління 
забезпечення та документообігу 14.12.2021  

Гончаренко Олена Миколаївна Завідувач сектору архівної справи Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019  
Марковська Юлія Андріївна Головний спеціаліст сектору архівної справи Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019  
Опанасенко Наталія 
Михайлівна Начальник відділу контролю Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Решетило Дмитро 
Володимирович Заступник начальника відділу контролю Управління забезпечення та документообігу 23.01.2020  

Мацкул Олена Василівна Головний спеціаліст відділу контролю Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019  
Мельник Наталія Василівна Головний спеціаліст відділу контролю Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019  
Денисенко Юлія Василівна Головний спеціаліст відділу контролю Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019  
Папіян Олена Гамлетівна Головний спеціаліст відділу контролю Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Большакова Юлія Василівна Головний спеціаліст відділу контролю Управління забезпечення та документообігу 04.03.2020 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

20.05.2024 
Хромцова Анна Володимирівна Головний спеціаліст відділу контролю Управління забезпечення та документообігу 04.03.2020  
Чирчук Юлія Вікторівна  Головний спеціаліст відділу контролю Управління забезпечення та документообігу 14.07.2021  
Ярмолюк Ольга Володимирівна  Провідний спеціаліст відділу контролю Управління забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Пікож Євген Петрович Начальник відділу реєстрації та контролю за розглядом звернень громадян Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Стасюк Аліна Валеріївна Заступник начальника відділу реєстрації та контролю за розглядом звернень громадян 
Управління забезпечення та документообігу 05.02.2020  

Бачуріна Ольга Вікторівна Головний спеціаліст відділу реєстрації та контролю за розглядом звернень громадян Управління 
забезпечення та документообігу 12.02.2020  

Демиденко Валентина 
Анатоліївна 

Головний спеціаліст відділу реєстрації та контролю за розглядом звернень громадян Управління 
забезпечення та документообігу 14.07.2021  
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Гаффарова Алла Анатоліївна Головний спеціаліст відділу реєстрації та контролю за розглядом звернень громадян Управління 
забезпечення та документообігу 14.07.2021  

Зенченко Олександр 
Олександрович 

Головний спеціаліст відділу реєстрації та контролю за розглядом звернень громадян Управління 
забезпечення та документообігу 23.01.2020  

Симоненко Наталія Анатоліївна Провідний спеціаліст відділу реєстрації та контролю за розглядом звернень громадян Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Гусак Олег Іванович Начальник відділу організації та забезпечення прийому громадян Управління забезпечення та 
документообігу 28.12.2019  

Калайда Марина Миколаївна Заступник начальника відділу організації та забезпечення прийому громадян Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Зінченко Інна Миколаївна Головний спеціаліст відділу організації та забезпечення прийому громадян Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Нешва Ірина Борисівна Головний спеціаліст відділу організації та забезпечення прийому громадян Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Петрук Оксана Олегівна Головний спеціаліст відділу організації та забезпечення прийому громадян Управління 
забезпечення та документообігу 08.01.2020  

Балашов Іван Володимирович Головний спеціаліст відділу організації та забезпечення прийому громадян Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Погребіцька Оксана Андріївна Провідний спеціаліст відділу організації та забезпечення прийому громадян Управління 
забезпечення та документообігу 28.12.2019  

Дворова Оксана Миколаївна Начальник відділу інформаційно-довідкового забезпечення Управління забезпечення та 
документообігу 29.11.2021  

Руденко Лариса Василівна Заступник начальника відділу інформаційно-довідкового забезпечення Управління забезпечення 
та документообігу 15.12.2021  

Лісняк Ірина Олексіївна Головний спеціаліст відділу інформаційно-довідкового забезпечення Управління забезпечення 
та документообігу 14.12.2020  

Фаренюк Інна Миколаївна Головний спеціаліст відділу інформаційно-довідкового забезпечення Управління забезпечення 
та документообігу 28.12.2019  

Шадронова Наталія Михайлівна Головний спеціаліст відділу інформаційно-довідкового забезпечення Управління забезпечення 
та документообігу 28.12.2019  

Волошин Максим Юрійович Головний спеціаліст відділу інформаційно-довідкового забезпечення Управління забезпечення 
та документообігу 28.12.2019  

Макарова Ірина Олександрівна Провідний спеціаліст відділу інформаційно-довідкового забезпечення Управління забезпечення 
та документообігу 28.12.2019  

Юдичева Юлія Євгенівна 
Головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення системи органів юстиції 
Управління забезпечення системи органів юстиції Адміністративно-господарського 
департаменту 

05.11.2018 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

19.11.2022 
Рейтер Оксана Костянтинівна Начальник Управління міжнародного співробітництва та протоколу 16.12.2019  
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Проскура Олена Олександрівна Заступник начальника управління – начальник відділу міжнародного співробітництва 
Управління міжнародного співробітництва та протоколу 16.12.2019  

Слободян Василь Андрійович Головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва Управління міжнародного 
співробітництва та протоколу 16.12.2019  

Данкулінець Олег Васильович Головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва Управління міжнародного 
співробітництва та протоколу 16.12.2019  

Іванець Сергій Володимирович Провідний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва Управління міжнародного 
співробітництва та протоколу 20.11.2019 

увільнений від 
виконання обов’язків 
строком на три роки з 

04.09.2019 

Новосьолов Ярослав 
Олександрович Начальник відділу протоколу Управління міжнародного співробітництва та протоколу 16.12.2019  

Шаповал Наталія Василівна Головний спеціаліст відділу протоколу Управління міжнародного співробітництва та протоколу 16.12.2019  
Євланова Дар'я Ігорівна Головний спеціаліст відділу протоколу Управління міжнародного співробітництва та протоколу 20.07.2021  
Мамчур Анна Сергіївна Головний спеціаліст відділу протоколу Управління міжнародного співробітництва та протоколу 04.11.2021  
Грязнова Оксана Василівна Начальник Управління інформаційної політики 04.04.2018  

Шулімова Тетяна Сергіївна Заступник начальника управління – начальник відділу прес-служби Управління інформаційної 
політики 12.10.2018  

Снаговська Віолетта Олексіївна Головний спеціаліст відділу прес-служби Управління інформаційної політики 18.08.2021  
Іванова Ілона Ігорівна Головний спеціаліст відділу прес-служби Управління інформаційної політики 16.04.2018  

Ротаєнко Тетяна Олегівна Головний спеціаліст відділу прес-служби Управління інформаційної політики 20.08.2018 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

31.05.2022 
Біргін Жанна Олегівна Начальник відділу комунікації з громадськістю Управління інформаційної політики 26.09.2019  
Асика Кристина Сергіївна Головний спеціаліст відділу комунікації з громадськістю Управління інформаційної політики 18.08.2021  
Медведєва Олена Анатоліївна Головний спеціаліст відділу комунікації з громадськістю Управління інформаційної політики 09.02.2018  
Ходисько Руслан Григорович Провідний спеціаліст відділу комунікації з громадськістю Управління інформаційної політики 24.02.2020  
Крук Оксана Петрівна Директор департаменту (керівник служби) – головний бухгалтер Бухгалтерської служби 04.02.2020  

Олійник Ірина Олександрівна Заступник директора департаменту (керівника служби) Бухгалтерської служби 20.12.2019 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

02.11.2023 

Гунченко Олена Миколаївна Начальник управління Управління планування та фінансування видатків органів та установ 
юстиції Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Маршевська Ірина Михайлівна 
Заступник начальника управління – начальник відділу планування та фінансування видатків 
органів виконавчої влади Управління планування та фінансування видатків органів та установ 
юстиції Бухгалтерської служби 

20.12.2019  

Розум Вікторія Василівна 
Заступник начальника відділу планування та фінансування видатків органів виконавчої влади 
Управління планування та фінансування видатків органів та установ юстиції Бухгалтерської 
служби 

20.12.2019  
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Канченко Олег Юрійович 
Головний спеціаліст відділу планування та фінансування видатків органів виконавчої влади 
Управління планування та фінансування видатків органів та установ юстиції Бухгалтерської 
служби 

20.12.2019  

Деркач Віта Миколаївна 
Головний спеціаліст відділу планування та фінансування видатків органів виконавчої влади 
Управління планування та фінансування видатків органів та установ юстиції Бухгалтерської 
служби 

20.12.2019  

Крезонцева Юлія Вікторівна  
Головний спеціаліст відділу планування та фінансування видатків органів виконавчої влади 
Управління планування та фінансування видатків органів та установ юстиції Бухгалтерської 
служби 

20.12.2019  

Павлюк Наталія Валеріївна 
Головний спеціаліст відділу планування та фінансування видатків органів виконавчої влади 
Управління планування та фінансування видатків органів та установ юстиції Бухгалтерської 
служби 

20.12.2019  

Лук’яненко Наталія Миколаївна 
Заступник начальника управління – начальник відділу планування та фінансування видатків 
інших бюджетних програм Управління планування та фінансування видатків органів та установ 
юстиції Бухгалтерської служби 

20.12.2019  

Бабак Світлана Іванівна 
Головний спеціаліст відділу планування та фінансування видатків інших бюджетних програм 
Управління планування та фінансування видатків органів та установ юстиції Бухгалтерської 
служби 

20.12.2019  

Саєнко Катерина Сергіївна 
Головний спеціаліст відділу планування та фінансування видатків інших бюджетних програм 
Управління планування та фінансування видатків органів та установ юстиції Бухгалтерської 
служби 

20.12.2019  

Шипіш Наталія Антонівна 
Головний спеціаліст відділу планування та фінансування видатків інших бюджетних програм 
Управління планування та фінансування видатків органів та установ юстиції Бухгалтерської 
служби 

20.12.2019  

Дьяконова Ірина Євгенівна  
Головний спеціаліст відділу планування та фінансування видатків інших бюджетних програм 
Управління планування та фінансування видатків органів та установ юстиції Бухгалтерської 
служби 

20.12.2019  

Добровольська Світлана 
Василівна 

Головний спеціаліст відділу планування та фінансування видатків інших бюджетних програм 
Управління планування та фінансування видатків органів та установ юстиції Бухгалтерської 
служби 

27.10.2021  

Народицька  Вікторія Ігорівна Заступник директора департаменту (керівника служби) – начальник Управління бухгалтерського 
обліку та звітності Бухгалтерської служби 12.10.2021  

Висоцька Наталія Василівна Заступник начальника управління – начальник відділу бухгалтерського обліку центрального 
апарату Управління бухгалтерського обліку та звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Рибачок Олександра Богданівна Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку центрального апарату Управління 
бухгалтерського обліку та звітності Бухгалтерської служби 08.06.2021  

Коваленко Тетяна Федорівна Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку центрального апарату Управління 
бухгалтерського обліку та звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  
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Науменко Ліна Миколаївна Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку центрального апарату Управління 
бухгалтерського обліку та звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Мартинишин Ліліана Іванівна Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку центрального апарату Управління 
бухгалтерського обліку та звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Вісневська Наталія Сергіївна Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку центрального апарату Управління 
бухгалтерського обліку та звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Андрусенко Тетяна Миколаївна Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку центрального апарату Управління 
бухгалтерського обліку та звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Суда Мар’яна Іванівна Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку центрального апарату Управління 
бухгалтерського обліку та звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Щепеліна Людмила Дмитрівна Начальник відділу з оплати праці працівників апарату Управління бухгалтерського обліку та 
звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Пазюк Наталія Леонідівна Заступник начальника відділу з оплати праці працівників апарату Управління бухгалтерського 
обліку та звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Лукашенко Наталія Іванівна Головний спеціаліст відділу з оплати праці працівників апарату Управління бухгалтерського 
обліку та звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Варченко Мар’яна Степанівна Головний спеціаліст відділу з оплати праці працівників апарату Управління бухгалтерського 
обліку та звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Луценко Наталія Олексіївна Головний спеціаліст відділу з оплати праці працівників апарату Управління бухгалтерського 
обліку та звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Побережнюк Ірина 
Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу з оплати праці працівників апарату Управління бухгалтерського 
обліку та звітності Бухгалтерської служби 02.03.2020  

Пирогова Олена Михайлівна Головний спеціаліст відділу з оплати праці працівників апарату Управління бухгалтерського 
обліку та звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Соловйова Наталія 
Володимирівна 

Заступник начальника управління – начальник відділу консолідованої звітності Управління 
бухгалтерського обліку та звітності Бухгалтерської служби 08.12.2021  

Степчук Таїсія Олексіївна Заступник начальника відділу консолідованої звітності Управління бухгалтерського обліку та 
звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Литвиненко Ольга Вікторівна Головний спеціаліст відділу консолідованої звітності Управління бухгалтерського обліку та 
звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Гордіченко Тетяна Анатоліївна Головний спеціаліст відділу консолідованої звітності Управління бухгалтерського обліку та 
звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Деревянко Тетяна Миколаївна Головний спеціаліст відділу консолідованої звітності Управління бухгалтерського обліку та 
звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Давиденко Ірина Вікторівна Головний спеціаліст відділу консолідованої звітності Управління бухгалтерського обліку та 
звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  

Товстенко Олена Анатоліївна Головний спеціаліст відділу консолідованої звітності Управління бухгалтерського обліку та 
звітності Бухгалтерської служби 20.12.2019  
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Шевченко Оксана 
Володимирівна 

Заступник директора департаменту (керівника служби) – начальник Управління планово-
фінансової діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та пробації 
Бухгалтерської служби 

20.12.2019  

Шевчук Андрій Миколайович 
Заступник начальника управління – начальник відділу планово-фінансової діяльності Управління 
планово-фінансової діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та 
пробації Бухгалтерської служби 

20.12.2019  

Коваленко Василь Петрович 
Заступник начальника відділу планово-фінансової діяльності Управління планово-фінансової 
діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та пробації 
Бухгалтерської служби 

20.12.2019  

Головко Максим Борисович 
Головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності Управління планово-фінансової 
діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та пробації 
Бухгалтерської служби 

20.12.2019  

Дяченко Ірина Анатоліївна 
Головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності Управління планово-фінансової 
діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та пробації 
Бухгалтерської служби 

20.12.2019  

Міняйло Наталя Вікторівна 
Головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності Управління планово-фінансової 
діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та пробації 
Бухгалтерської служби 

20.12.2019  

Гнесь Ірина Михайлівна 
Головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності Управління планово-фінансової 
діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та пробації 
Бухгалтерської служби 

20.12.2019  

Семенко Тетяна Володимирівна 
Головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності Управління планово-фінансової 
діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та пробації 
Бухгалтерської служби 

20.12.2019  

Дмитренко Сергій Петрович 
Заступник начальника управління – начальник відділу соціально-трудових відносин Управління 
планово-фінансової діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та 
пробації Бухгалтерської служби 

20.12.2019  

Уяздовська Наталія Анатоліївна 
Заступник начальника відділу соціально-трудових відносин Управління планово-фінансової 
діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та пробації 
Бухгалтерської служби 

20.12.2019  

Остренко Ольга Валеріївна 
Головний спеціаліст відділу соціально-трудових відносин Управління планово-фінансової 
діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та пробації 
Бухгалтерської служби 

20.12.2019  

Пугач Ганна Аксентієвна  
Головний спеціаліст відділу соціально-трудових відносин Управління планово-фінансової 
діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та пробації 
Бухгалтерської служби 

20.12.2019  
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Турпітко Валентина 
Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу соціально-трудових відносин Управління планово-фінансової 
діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та пробації 
Бухгалтерської служби 

20.12.2019  

Стаценко Вікторія Василівна 
Головний спеціаліст відділу соціально-трудових відносин Управління планово-фінансової 
діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та пробації 
Бухгалтерської служби 

01.10.2020  

Божевський Петро Іванович Начальник Управління внутрішнього аудиту 21.02.2020  

Шапка Світлана Віталіївна Начальник відділу аудиту діяльності державних підприємств, інших установ та організацій, що 
належать до сфери управління Мін’юсту Управління внутрішнього аудиту 20.12.2019  

Спірін Єгор Ігорович Головний спеціаліст відділу аудиту діяльності державних підприємств, інших установ та 
організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту Управління внутрішнього аудиту 20.12.2019  

Краснощок Тетяна Петрівна Начальник відділу управління якістю і методологічного забезпечення діяльності з внутрішнього 
аудиту Управління внутрішнього аудиту 20.12.2019  

В’язовська Юлія Миколаївна Головний спеціаліст відділу управління якістю і методологічного забезпечення діяльності з 
внутрішнього аудиту Управління внутрішнього аудиту 04.10.2021  

Стратійчук Інна Леонідівна Головний спеціаліст відділу управління якістю і методологічного забезпечення діяльності з 
внутрішнього аудиту Управління внутрішнього аудиту 20.12.2019  

Лисенко Владислав 
Валерійович 

Головний спеціаліст відділу управління якістю і методологічного забезпечення діяльності з 
внутрішнього аудиту Управління внутрішнього аудиту 08.06.2021  

Колодій Ірина Олександрівна Заступник начальника управління – начальник відділу аудиту діяльності органів і установ у 
системі кримінально-виконавчої служби та пробації Управління внутрішнього аудиту 23.12.2019  

Пухляк Дмитро Михайлович  Головний спеціаліст відділу аудиту діяльності органів і установ у системі кримінально-
виконавчої служби та пробації Управління внутрішнього аудиту 20.12.2019  

Бернацька Людмила Петрівна Головний спеціаліст відділу аудиту діяльності органів і установ у системі кримінально-
виконавчої служби та пробації Управління внутрішнього аудиту 20.12.2019  

Кобилинська Євгенія Василівна Головний спеціаліст відділу аудиту діяльності органів і установ у системі кримінально-
виконавчої служби та пробації Управління внутрішнього аудиту 20.12.2019  

Яценко Ілона Леонідівна Головний спеціаліст відділу аудиту діяльності органів і установ у системі кримінально-
виконавчої служби та пробації Управління внутрішнього аудиту 28.12.2019  

Праворська Олена Григорівна Головний спеціаліст відділу аудиту діяльності органів і установ у системі кримінально-
виконавчої служби та пробації Управління внутрішнього аудиту 22.10.2020  

Власова Ірина Анатоліївна 
Заступник начальника управління – начальник відділу аудиту апарату Міністерства юстиції 
України, міжрегіональних управлінь юстиції, навчальних закладів та державних установ, що 
належать до сфери управління Мін’юсту Управління внутрішнього аудиту 

01.10.2020  

Лобода Оксана Олегівна 
Головний спеціаліст відділу аудиту апарату Міністерства юстиції України, міжрегіональних 
управлінь юстиції, навчальних закладів та державних установ, що належать до сфери управління 
Мін’юсту Управління внутрішнього аудиту 

20.12.2019  
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Свинківський Віктор Борисович 
Головний спеціаліст відділу аудиту апарату Міністерства юстиції України, міжрегіональних 
управлінь юстиції, навчальних закладів та державних установ, що належать до сфери управління 
Мін’юсту Управління внутрішнього аудиту 

20.12.2019  

Лісецька Ольга Миколаївна 
Головний спеціаліст відділу аудиту апарату Міністерства юстиції України, міжрегіональних 
управлінь юстиції, навчальних закладів та державних установ, що належать до сфери управління 
Мін’юсту Управління внутрішнього аудиту 

20.12.2019  

Казмірук Лариса Анатоліївна Начальник відділу планування діяльності з внутрішнього аудиту, моніторингу та звітування 
Управління внутрішнього аудиту 20.12.2019  

Поліщук Ірина Василівна Головний спеціаліст відділу планування діяльності з внутрішнього аудиту, моніторингу та 
звітування Управління внутрішнього аудиту 20.12.2019  

Павленко Оксана Юріївна Головний спеціаліст відділу планування діяльності з внутрішнього аудиту, моніторингу та 
звітування Управління внутрішнього аудиту 20.12.2019  

Ситницька  Вікторія Ігорівна Головний спеціаліст відділу планування діяльності з внутрішнього аудиту, моніторингу та 
звітування Управління внутрішнього аудиту 10.01.2020  

Божкова Ірина Павлівна Начальник Відділу режимно-секретної роботи 22.09.2016  
Демиденко Сергій 
Олександрович Заступник начальника Відділу режимно-секретної роботи 30.01.2017  

Мінаков Володимир Сергійович Головний спеціаліст Відділу режимно-секретної роботи 22.09.2016  
Журавльов Олексій Юрійович Головний спеціаліст Відділу режимно-секретної роботи 22.09.2016  
Макогон Людмила Михайлівна Головний спеціаліст Відділу режимно-секретної роботи 03.10.2016  
Ситченко Олена Миколаївна Головний спеціаліст Відділу режимно-секретної роботи 23.01.2017  
Ковалевська Ганна 
Олександрівна Провідний спеціаліст Відділу режимно-секретної роботи 22.09.2016  

Казарян Ілона Сергіївна Провідний спеціаліст Відділу режимно-секретної роботи 22.09.2016  

Тимофєєва Ганна Олегівна Начальник Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з 
державними підприємствами 28.12.2019  

Лаушкіна Крістіна Ігорівна Заступник начальника управління – начальник відділу державних закупівель Управління 
державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами 28.12.2019  

Грейнерт Ольга Анатоліївна  Головний спеціаліст відділу державних закупівель Управління державних закупівель, договірної 
роботи та взаємовідносин з державними підприємствами 28.12.2019  

Єрмакова Ганна Володимирівна Головний спеціаліст відділу державних закупівель Управління державних закупівель, договірної 
роботи та взаємовідносин з державними підприємствами 01.07.2021  

Титаренко Марина Іванівна Головний спеціаліст відділу державних закупівель Управління державних закупівель, договірної 
роботи та взаємовідносин з державними підприємствами 28.12.2019  

Ягодка Наталя Григорівна Начальник відділу договірної роботи Управління державних закупівель, договірної роботи та 
взаємовідносин з державними підприємствами 05.11.2021  

Пітель Ганна Миколаївна Головний спеціаліст відділу договірної роботи Управління державних закупівель, договірної 
роботи та взаємовідносин з державними підприємствами 28.12.2019  
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Клочко Юлія Вікторівна Головний спеціаліст відділу договірної роботи Управління державних закупівель, договірної 
роботи та взаємовідносин з державними підприємствами 28.12.2019  

Мамедов Емін Асіфович 
Заступник начальника управління – начальник відділу взаємовідносин з державними 
підприємствами Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з 
державними підприємствами 

02.11.2021  

Тюріна Євгенія Володимирівна Головний спеціаліст відділу взаємовідносин з державними підприємствами Управління 
державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами 28.12.2019  

Селіванов Владислав 
Вікторович 

Начальник відділу організації та аналізу фінансово-економічної діяльності підприємств 
Державної кримінально-виконавчої служби України Управління державних закупівель, 
договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами 

28.12.2019  

Федорова Юлія Сергіївна 
Заступник начальника відділу організації та аналізу фінансово-економічної діяльності 
підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України Управління державних 
закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами 

28.12.2019  

Хрус Ганна Сергіївна 
Головний спеціаліст відділу організації та аналізу фінансово-економічної діяльності підприємств 
Державної кримінально-виконавчої служби України Управління державних закупівель, 
договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами 

08.06.2021  

Клименко Марина 
Володимирівна  

Головний спеціаліст відділу організації та аналізу фінансово-економічної діяльності підприємств 
Державної кримінально-виконавчої служби України Управління державних закупівель, 
договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами 

02.09.2021  

Гудан Наталія Вікторівна 
Головний спеціаліст відділу організації та аналізу фінансово-економічної діяльності підприємств 
Державної кримінально-виконавчої служби України Управління державних закупівель, 
договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами 

28.12.2019  

Дем’яненко Олександр 
Іванович Начальник відділу Відділу з питань запобігання та виявлення корупції 23.03.2020  

Бутко Сергій Григорович  Заступник начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції 23.03.2020  
Огороднік Микола 
Володимирович Головний спеціаліст Відділу з питань запобігання та виявлення корупції 23.03.2020  

Сіберко Олександр Сергійович Головний спеціаліст Відділу з питань запобігання та виявлення корупції 23.03.2020  
Мельничук Руслан Петрович Головний спеціаліст Відділу з питань запобігання та виявлення корупції 23.03.2020  
Голік Наталія Анатоліївна Начальник Відділу з питань люстрації 12.11.2021  
Осадчий Олег Васильович Головний спеціаліст Відділу з питань люстрації 08.01.2020  
Яригіна Юна Сергіївна Головний спеціаліст Відділу з питань люстрації 27.03.2020  
Степаненко Сергій 
Миколайович Головний спеціаліст Відділу з питань люстрації 08.01.2020  

Атамась Вячеслав Іванович Головний спеціаліст Відділу з питань люстрації 08.01.2020  
Косий Олександр 
Володимирович Провідний спеціаліст Відділу з питань люстрації 08.01.2020  

Донських Віталій Сергійович Начальник Відділу по роботі з системою Державної кримінально-виконавчої служби України 05.02.2020  
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Широковська Олена 
Олександрівна 

Заступник начальника Відділу по роботі з системою Державної кримінально-виконавчої служби 
України 17.03.2020  

Євсеєнкова Катерина 
Михайлівна 

Головний спеціаліст Відділу по роботі з системою Державної кримінально-виконавчої служби 
України 21.05.2021  

Домбровська Наталія Сергіївна Головний спеціаліст Відділу по роботі з системою Державної кримінально-виконавчої служби 
України 14.07.2021  

Яременко Ірина Миколаївна Головний спеціаліст Відділу по роботі з системою Державної кримінально-виконавчої служби 
України 28.12.2019  

Балаєв Олександр 
Валентинович 

Головний спеціаліст Відділу по роботі з системою Державної кримінально-виконавчої служби 
України 28.12.2019  

Панчук Наталія Олексіївна Генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції 27.03.2020  

Бондарчук Денис Сергійович Керівник експертної групи з євроінтеграції та координації політик Директорату стратегічного 
планування та європейської інтеграції 27.03.2020  

Чеботаренко Оксана Василівна Державний експерт експертної групи з євроінтеграції та координації політик Директорату 
стратегічного планування та європейської інтеграції 17.12.2019  

Семчонок Денис Вікторович Державний експерт експертної групи з євроінтеграції та координації політик Директорату 
стратегічного планування та європейської інтеграції 23.12.2019  

Горленко Віктор Вікторович Керівник експертної групи координації донорської допомоги Директорату стратегічного 
планування та європейської інтеграції 17.12.2019  

Костів Марія Тарасівна  Державний експерт експертної групи координації донорської допомоги Директорату 
стратегічного планування та європейської інтеграції 17.12.2019  

Лисенко Роман Васильович Державний експерт експертної групи координації донорської допомоги Директорату 
стратегічного планування та європейської інтеграції 19.10.2021  

Кеда Михайло Валентинович Державний експерт експертної групи координації донорської допомоги Директорату 
стратегічного планування та європейської інтеграції 16.09.2020  

Федорів Мирослава Анатоліївна  Державний експерт експертної групи координації донорської допомоги Директорату 
стратегічного планування та європейської інтеграції 17.01.2020  

Борсук Олександр Григорович Державний експерт експертної групи із стратегічного та операційного планування Директорату 
стратегічного планування та європейської інтеграції 17.12.2019  

Камінський Ігор Іванович  Державний експерт експертної групи із стратегічного та операційного планування Директорату 
стратегічного планування та європейської інтеграції 23.12.2019  

Руштин Ольга Миколаївна Державний експерт експертної групи із стратегічного та операційного планування Директорату 
стратегічного планування та європейської інтеграції 15.07.2021  

Кузін Дмитро Сергійович Державний експерт експертної групи з прав людини Директорату стратегічного планування та 
європейської інтеграції 06.03.2020  

Жолудь Аліна Юріївна Державний експерт експертної групи з прав людини Директорату стратегічного планування та 
європейської інтеграції 06.03.2020  



61 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада 
Дата 

призначення 
на посаду 

Примітка 

Мехед Дмитро Олегович Державний експерт експертної групи з цифрових рішень та юридичного дизайну Директорату 
стратегічного планування та європейської інтеграції 15.07.2021  

Хоружий Ян Ігорович Державний експерт експертної групи з цифрових рішень та юридичного дизайну Директорату 
стратегічного планування та європейської інтеграції 15.07.2021  

Скакальський Юрій Сергійович Державний експерт зі стратегічного бюджетного планування Директорату стратегічного 
планування та європейської інтеграції 17.12.2019  

Горошко Уляна Петрівна Державний експерт Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції 25.04.2018 
перебуває у відпустці 

для догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку до 

17.09.2022 
Найдіна Вікторія Вікторівна Державний експерт Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції 15.07.2021  
Христенко Тетяна Іванівна Державний експерт Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції 10.01.2019  
Олійник Олександр 
Миколайович Директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 04.02.2020  

Фесенко Інна Миколаївна Заступник директора директорату – начальник Головного управління кримінальної юстиції 
Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Якимчук Тетяна Іванівна 
Заступник начальника головного управління – начальник відділу з питань кримінального та 
кримінального процесуального законодавства Головного управління кримінальної юстиції 
Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 

03.03.2020  

Яцюта Дарина Сергіївна 
Головний спеціаліст відділу з питань кримінального та кримінального процесуального 
законодавства Головного управління кримінальної юстиції Директорату правосуддя та 
кримінальної юстиції 

01.11.2021  

Гуцол Олександр Миколайович 
Головний спеціаліст відділу з питань кримінального та кримінального процесуального 
законодавства Головного управління кримінальної юстиції Директорату правосуддя та 
кримінальної юстиції 

22.09.2020  

Божок Валентина Дмитрівна Начальник відділу з питань адміністративної відповідальності та антикорупційної експертизи 
Головного управління кримінальної юстиції Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Матвійчук Олена Едуардівна 
Головний спеціаліст відділу з питань адміністративної відповідальності та антикорупційної 
експертизи Головного управління кримінальної юстиції Директорату правосуддя та кримінальної 
юстиції 

03.03.2020  

Іваницька Вікторія Валеріївна 
Головний спеціаліст відділу з питань адміністративної відповідальності та антикорупційної 
експертизи Головного управління кримінальної юстиції Директорату правосуддя та кримінальної 
юстиції 

03.03.2020  

Горбачова Віта Сергіївна 
Головний спеціаліст відділу з питань адміністративної відповідальності та антикорупційної 
експертизи Головного управління кримінальної юстиції Директорату правосуддя та кримінальної 
юстиції 

03.03.2020  

Григоренко Людмила Павлівна 
Головний спеціаліст відділу з питань адміністративної відповідальності та антикорупційної 
експертизи Головного управління кримінальної юстиції Директорату правосуддя та кримінальної 
юстиції 

03.03.2020  
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Джух Наталія Василівна 
Головний спеціаліст відділу з питань адміністративної відповідальності та антикорупційної 
експертизи Головного управління кримінальної юстиції Директорату правосуддя та кримінальної 
юстиції 

01.10.2021 . 

Демяненко Олена 
Володимирівна 

Начальник відділу з питань діяльності органів правопорядку Головного управління кримінальної 
юстиції Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Бармоткіна Ірина Євгенівна Головний спеціаліст відділу з питань діяльності органів правопорядку Головного управління 
кримінальної юстиції Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Борисенко Сергій Петрович Головний спеціаліст відділу з питань діяльності органів правопорядку Головного управління 
кримінальної юстиції Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Шуберт Ернест Сергійович Головний спеціаліст відділу з питань діяльності органів правопорядку Головного управління 
кримінальної юстиції Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 23.06.2021  

Власенко Михайло Васильович Головний спеціаліст відділу з питань діяльності органів правопорядку Головного управління 
кримінальної юстиції Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 23.06.2021  

Буторов Євген Олександрович Начальник Головного управління національної безпеки Директорату правосуддя та кримінальної 
юстиції 10.09.2020  

Паремська Наталя Анатоліївна 
Заступник начальника головного управління – начальник відділу з питань національної безпеки 
та оборони Головного управління національної безпеки Директорату правосуддя та кримінальної 
юстиції 

02.10.2020  

Тарапон Сергій Сергійович Головний спеціаліст відділу з питань національної безпеки та оборони Головного управління 
національної безпеки Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Коваль Тетяна Володимирівна Головний спеціаліст відділу з питань національної безпеки та оборони Головного управління 
національної безпеки Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Кошель Микола Миколайович 
Головний спеціаліст відділу з питань проходження служби у військових формуваннях та 
правоохоронних органах Головного управління національної безпеки Директорату правосуддя та 
кримінальної юстиції 

03.03.2020  

Пиняк Сергій Іванович 
Головний спеціаліст відділу з питань проходження служби у військових формуваннях та 
правоохоронних органах Головного управління національної безпеки Директорату правосуддя та 
кримінальної юстиції 

03.03.2020  

Стефанюк Уляна Іванівна Заступник директора директорату – начальник Головного управління з питань правосуддя 
Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Калагур Ольга Миколаївна Начальник відділу з питань судоустрою Головного управління з питань правосуддя Директорату 
правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Белець Катерина Іванівна Головний спеціаліст відділу з питань судоустрою Головного управління з питань правосуддя 
Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Якима Сергій Євгенійович Головний спеціаліст відділу з питань судоустрою Головного управління з питань правосуддя 
Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Каршиджян-Архипенко 
Вікторія Ншанівна 

Головний спеціаліст відділу з питань судоустрою Головного управління з питань правосуддя 
Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  
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Шанюк Олена Валентинівна Начальник відділу з питань доступу до правосуддя та правничої допомоги Головного управління 
з питань правосуддя Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Сопронюк Леся Василівна Головний спеціаліст відділу з питань доступу до правосуддя та правничої допомоги Головного 
управління з питань правосуддя Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 20.07.2021  

Нижник Ольга Володимирівна Головний спеціаліст відділу з питань доступу до правосуддя та правничої допомоги Головного 
управління з питань правосуддя Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Васьківська Ксенія Миколаївна Головний спеціаліст відділу з питань доступу до правосуддя та правничої допомоги Головного 
управління з питань правосуддя Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 04.11.2021  

Сидорчук Андрій Вікторович 
Заступник начальника головного управління – начальник відділу з питань процесуального 
законодавства Головного управління з питань правосуддя Директорату правосуддя та 
кримінальної юстиції 

03.03.2020  

Свиридова Катерина 
Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу з питань процесуального законодавства Головного управління з 
питань правосуддя Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Танчик Андрій Юрійович  Головний спеціаліст відділу з питань процесуального законодавства Головного управління з 
питань правосуддя Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Муквич Андрій Олександрович Головний спеціаліст відділу з питань процесуального законодавства Головного управління з 
питань правосуддя Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 13.05.2020  

Стаднік Олена Федорівна Начальник Головного управління нормативно-правового забезпечення судово-експертної 
діяльності Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Цаплій Світлана Григорівна 
Начальник відділу нормативно-правового забезпечення процесуальних засад судово-експертної 
діяльності Головного управління нормативно-правового забезпечення судово-експертної 
діяльності Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 

03.03.2020  

Грибовська Марина 
Станіславівна 

Головний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення процесуальних засад судово-
експертної діяльності Головного управління нормативно-правового забезпечення судово-
експертної діяльності Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 

13.04.2020  

Залізнюк Олена Вікторівна 
Головний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення процесуальних засад судово-
експертної діяльності Головного управління нормативно-правового забезпечення судово-
експертної діяльності Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 

03.03.2020  

Стельмах Ольга Миколаївна 

Заступник начальника головного управління – начальник відділу нормативно-правового 
забезпечення організаційних засад судово-експертної діяльності Головного управління 
нормативно-правового забезпечення судово-експертної діяльності Директорату правосуддя та 
кримінальної юстиції 

03.03.2020  

Голодник Ірина Віталіївна 
Головний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення організаційних засад судово-
експертної діяльності Головного управління нормативно-правового забезпечення судово-
експертної діяльності Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 

03.03.2020  

Бакаєва Ксенія Олегівна 
Головний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення організаційних засад судово-
експертної діяльності Головного управління нормативно-правового забезпечення судово-
експертної діяльності Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 

03.03.2020  
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Сорокуз Тетяна Миколаївна Начальник Головного управління нормативно-правового забезпечення банкрутства Директорату 
правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Шевчук Ірина Юріївна 
Заступник начальника головного управління – начальник відділу законодавчого забезпечення 
банкрутства Головного управління нормативно-правового забезпечення банкрутства 
Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 

03.03.2020  

Гладка Наталія Олександрівна 
Головний спеціаліст відділу законодавчого забезпечення банкрутства Головного управління 
нормативно-правового забезпечення банкрутства Директорату правосуддя та кримінальної 
юстиції 

03.03.2020  

Штокман Катерина Вікторівна 
Начальник відділу нормативно-правового забезпечення виконання функцій державного органу з 
питань банкрутства Головного управління нормативно-правового забезпечення банкрутства 
Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 

06.01.2022  

Каплун Світлана 
Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення виконання функцій державного 
органу з питань банкрутства Головного управління нормативно-правового забезпечення 
банкрутства Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 

03.03.2020  

Лучкина Вікторія Вікторівна Начальник Головне управління нормативно-правового забезпечення виконавчих проваджень 
Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Швейбиш Павло Юрійович 
Заступник начальника головного управління – начальник відділу нормативно-правового 
забезпечення виконавчих проваджень Головне управління нормативно-правового забезпечення 
виконавчих проваджень Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 

03.03.2020  

Остапенко Ірина Григорівна 
Головний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення виконавчих проваджень 
Головне управління нормативно-правового забезпечення виконавчих проваджень Директорату 
правосуддя та кримінальної юстиції 

03.03.2020  

Фесенко Андрій Сергійович 
Головний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення виконавчих проваджень 
Головне управління нормативно-правового забезпечення виконавчих проваджень Директорату 
правосуддя та кримінальної юстиції 

03.03.2020  

Олексієнко Олександра 
Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення організації діяльності органів 
та осіб, що здійснюють примусове виконання рішень Головне управління нормативно-правового 
забезпечення виконавчих проваджень Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 

03.03.2020  

Юдіна Юлія Миколаївна  
Головний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення організації діяльності органів 
та осіб, що здійснюють примусове виконання рішень Головне управління нормативно-правового 
забезпечення виконавчих проваджень Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 

23.03.2020  

Разогрєєв Єгор Андрійович Керівник експертної групи з питань правосуддя та кримінальної юстиції Директорату правосуддя 
та кримінальної юстиції 25.02.2019  

Марчук Роман Валентинович Державний експерт експертної групи з питань правосуддя та кримінальної юстиції Директорату 
правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Міфтахутдінов Владислав 
Сергійович 

Державний експерт експертної групи з питань правосуддя та кримінальної юстиції Директорату 
правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  
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Чабан Олена-Анна 
Володимирівна 

Державний експерт експертної групи з питань правосуддя та кримінальної юстиції Директорату 
правосуддя та кримінальної юстиції 14.09.2020  

Ющенко Марина Миколаївна Державний експерт експертної групи з питань правосуддя та кримінальної юстиції Директорату 
правосуддя та кримінальної юстиції 24.09.2020  

Сухенко Світлана 
Володимирівна  

Керівник експертної групи з питань суміжних з правосуддям правових інститутів Директорату 
правосуддя та кримінальної юстиції 22.04.2020  

Покиньчереда Наталія 
Григорівна  

Державний експерт експертної групи з питань суміжних з правосуддям правових інститутів 
Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 23.03.2020  

Лимар Юлія Володимирівна  Державний експерт експертної групи з питань суміжних з правосуддям правових інститутів 
Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Філічова Ганна Олександрівна Державний експерт експертної групи з питань суміжних з правосуддям правових інститутів 
Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Уласевич Анастасія Сергіївна Державний експерт експертної групи з питань суміжних з правосуддям правових інститутів 
Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 03.03.2020  

Павлюк Поліна Петрівна Державний експерт експертної групи з питань суміжних з правосуддям правових інститутів 
Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 22.07.2021  

Ткачук Вероніка Олегівна Державний експерт експертної групи з питань суміжних з правосуддям правових інститутів 
Директорату правосуддя та кримінальної юстиції 27.07.2021  

Рудь Віталій Леонідович Начальник Відділу архівної справи 23.12.2019  
Овсєйко Людмила 
Олександрівна Заступник начальника Відділу архівної справи 30.03.2020  

Комарніцька Тетяна 
Геннадіївна Головний спеціаліст Відділу архівної справи 16.10.2020  

Степаненко Тетяна Михайлівна Головний спеціаліст Відділу архівної справи 03.03.2020  
Гавриленко Антон 
Владиславович Провідний спеціаліст Відділу архівної справи 03.03.2020  

Гаврилюк Ганна 
Володимирівна Начальник відділу Лабораторії аналізу даних  13.07.2021  

Маймескул Геннадій 
Григорійович Головний спеціаліст з питань цивільного захисту 09.06.2020  

Безорчук Олег Леонтійович Головний спеціаліст з питань територіальної оборони 01.11.2018  
Цебенко Любов Павлівна Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю 13.07.2021  
Щербина Володимир 
Васильович Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи 13.07.2021  
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