
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 

УКРАЇНИ 

 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

02.07.2018 Київ № 883/414 

Про створення постійно діючої комісії  

з авторизації електронних майданчиків 

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Порядку авторизації електронних 

майданчиків, затвердженого наказом Фонду державного майна України та 

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України від 15 травня 2018 року № 656/307, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 07 червня 2018 року за № 684/32136, 

НАКАЗУЄМО: 

1. Створити постійно діючу комісію з авторизації електронних майданчиків 

та затвердити її склад, що додається. 

2. Департаменту моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій 

Фонду державного майна України вжити заходів щодо оприлюднення цього 

наказу. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою. 

 

В. о. Голови Фонду державного 

майна України 

 Голова Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту 

інформації України 

   

В. М. ТРУБАРОВ  Л. О. ЄВДОЧЕНКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України та 

Адміністрації Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України 

від 02.07.2018 № 883/414 

 

 

Склад 

постійно діючої комісії з авторизації електронних майданчиків 

 

1. Голова комісії: Асташев Євген Вікторович – заступник Голови Фонду 

державного майна України. 

 

2. Заступник голови комісії: Чаузов Олександр Миколайович – перший 

заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України. 

 

3. Члени комісії: 

Мудра Вероніка Олександрівна – директор Департаменту моніторингу, 

прогнозування та інформаційних технологій Фонду державного майна України; 

Стельник Ігор Валерійович – заступник директора Департаменту захисту 

інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України; 

Петержак Олексій Станіславович – начальник відділу ведення єдиної бази 

звітів з оцінки майна та аналізу ціноутворення Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна 

України; 

Дацюк Валерій Васильович – начальник відділу інформаційних технологій 

Департаменту моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій Фонду 

державного майна України. 

 

4. Секретар комісії: Федорець Михайло Петрович – головний спеціаліст 

відділу інформаційного забезпечення функціонування програмно-технічного 

комплексу Департаменту моніторингу, прогнозування та інформаційних 

технологій Фонду державного майна України. 


