
                                       

 

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
  

НАКАЗ 

 

                             

__________________________ м. Суми № _________ 
 

 
  

Про затвердження списку працівників 

Інспекції, яким дозволено працювати з 

документами з грифом «Для 

службового користування» та 

присвоювати гриф «ДСК» 

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 

№ 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, 

зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову інформацію», Положення про Державну 

екологічну інспекцію у Сумської області, затвердженого наказом 

Держекоінспекції від 02.02.2021 р. № 52, з метою встановлення єдиних вимог 

до ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших 

матеріальних носіїв інформації (далі - документи), що містять службову 

інформацію, в Державної екологічної інспекції у Сумській області,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список працівників Інспекції, яким дозволено 

присвоювати документам, що містять службову інформацію, гриф «ДСК» 

(додаток 1). 

2. Затвердити список працівників, яким дозволено працювати з 

документами, що містять службову інформацію (додаток 2).  

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. начальника Інспекції   Валерій ПІЮК 
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Підготовлено: 

 

Начальник відділу організаційно-

аналітичної діяльності, взаємодії з 

громадськістю та ЗМІ, 

документуванню та контролю 

______________ Юлія ТЮРІНА 

 

 Погоджено: 

Завідувач сектору правового 

забезпечення 

______________ Дмитро МАТЮХА 

Т.в.о. головного спеціаліста з питань 

запобігання та виявлення корупції 

______________ Андрій КУЗЬМЕНКО 
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 Додаток 1 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ Державної екологічної  

 інспекції у Сумській області  

 від _____________ № _____ 

  

СПИСОК 

працівників Державної екологічної інспекції у Сумській області, 

яким дозволено присвоювати документам, що містять службову 

інформацію, гриф «ДСК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Піюк Валерій Миколайович – В.о. начальника Інспекції 

Уваров Олександр Михайлович 

 

– Заступник начальника Інспекції 
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 Додаток 2 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ Державної екологічної  

 інспекції у Сумській області  

 _____________ № _____ 

 

Список осіб, яким надається дозвіл працювати з документами,  

що містять службову інформацію 

Піюк  

Валерій Миколайлович 

- В.о. начальника Державної екологічної інспекції у Сумській 

області 

Уваров 

Олександр Михайлович 

- Заступник начальника Державної екологічної інспекції у 

Сумській області 

Безкровна  

Тетяна Володимирівна 

- Завідувач сектору управління персоналом 

Гриб  

Владислав Валерійович 

- В.о. начальника відділу державного екологічного нагляду 

(контролю) земельних ресурсів та надр 

Гребнєва  

Валентина Володимирівна 

- Головний спеціаліст сектору управління персоналом 

Динник  

Оксана Михайлівна 

- Начальник відділу інструментально-лабораторного контролю 

Другова  

Тетяна Юріївна 

- В.о. завідувача сектору державного ринкового нагляду  

Краснобай  

Аліна Сергіївна 

- Головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичної 

діяльності, взаємодії з громадськістю та ЗМІ, 

документуванню та контролю 

Литвин  

Віталій Миколайович 

- Заступник начальника відділу державного екологічного 

нагляду (контролю) водних ресурсів 

Матюха 

Дмитро Миколайович 

- Завідувач сектору правового забезпечення  

Моспанов  

Ігор Володимирович 

- Заступник начальника відділу державного екологічного 

нагляду (контролю) атмосферного повітря 

Рогота  

Тетяна Петрівна 

- Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансів - 

головний бухгалтер 

Рубан  

Анастасія Володимирівна 

- Головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичної 

діяльності, взаємодії з громадськістю та ЗМІ, 

документуванню та контролю 

Семенова  

Ольга Миколаївна 

- Начальник відділу державного екологічного нагляду 

(контролю) поводження з відходами та небезпечними 

хімічними речовинами 

Троян 

Наталія Василівна 

- Заступник начальника відділу організаційно-аналітичної 

діяльності, взаємодії з громадськістю та ЗМІ, 

документуванню та контролю 

Тюріна 

Юлія Олександрівна 

- Начальник відділу організаційно-аналітичної діяльності, 

взаємодії з громадськістю та ЗМІ, документуванню та 

контролю 

Філіппов  

Сергій Миколайович 

- В.о. начальника відділу державного екологічного (нагляду) 

контролю природно-заповідного фонду, лісів та рослинного 

світу, тваринного світу та біоресурсів 

$`6EBB0|PSWUYr¢®¡¤¡¤¡®¡¨ 



 

$`6EBB0|PSWUYr¢¤¡¤¡®¡®¡© 


