
 

 
Державне агентство з питань електронного урядування України 
№ 119/22-3-18 від 10.10.2018 
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Інформація про освіту керівництва Державного агентства з питань електронного урядування та керівників 

його структурних підрозділів 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Назва навчального закладу Рік  

вступу 

Рік  

закін- 

чення 

Здобута 

спеціальність 

1. Риженко  

Олександр 

Володимирович 

Голова агентства Вінницький торговельно-

економічний інститут 

2007 2009 адміністративний 

менеджмент 

Вінницький державний 

технічний університет 

1998 2003 комп’ютерні 

системи та мережі 

Вінницький технічний коледж 1994 1998 технічне 

обслуговування 

2. Вискуб  

Олексій Анатолійович 

перший заступник Голови 

агентства 

Дніпропетровський 

регіональний інститут 

державного управління НАДУ 

при Президентові України 

2005 2008 державне 

управління 

Дніпропетровський 

національний університет 

2003 2004 комп’ютерні 

системи та мережі 

Дніпропетровський 

національний університет 

1999 2003 комп’ютерна 

інженерія 

3. Бакал  

Валерій Олексійович 

заступник Голови 

агентства 

  

НАДУ при Президентові 

України 

2013 2016 управління 

суспільним 

розвитком 

НТУУ «КПІ» 1997 2002 програмне 

забезпечення 

автоматизованих 

систем 

Київський військовий двічі 

орденів Червоного Прапора 

інститут управління і зв’язку 

1997 2001 комп’ютерні 

науки 

4. Брусіловський 

Володимир Борисович 

директор департаменту 

інформаційних технологій 
Київський національний 

економічний університет 

2003 2004 економічна 

кібернетика 



 

 

   Київський національний 

економічний університет 

1999 2003 економічна 

кібернетика 

5. Василюк Неля 

Василівна 

начальник відділу по 

роботі зі зверненнями 

громадян, комунікацій з 

громадськістю, доступу до 

публічної інформації та 

контролю 

ВНЗ «Університет сучасних 

знань» 

2009 2010 правознавство 

Київський професійно-

педагогічний коледж імені   

А. Макаренка 

2004 2007 педагогічна освіта 

Київський професійно-

педагогічний коледж імені         

А. Макаренка 

2002 2005 секретар 

керівника 

6. Гаврилович Вікторія 

Анатоліївна 

завідувач сектору 

тендерних закупівель 

Східноукраїнський державний 

університет оптової торгівлі 

засобами виробництва 

1989 1995 управління 

матеріальними 

ресурсами і 

організація 

оптової торгівлі 

засобами 

виробництва 

7. Котелевець  

Дмитро Миколайович 

заступник директора 

департаменту-начальник 

відділу розвитку                

е-документообігу та 

міжвідомчої е-взаємодії 

департаменту 

інформаційних технологій 

НАДУ при Президентові 

України 

2011 2014 управління 

суспільним 

розвитком 

Дніпропетровський державний 

університет 

1990 1995 фізика твердого 

тіла 

8. Маковський  

Дмитро Васильович 

директор генерального 

департаменту цифрової 

трансформації 

Національний університет 

державної податкової служби 

України 

2006 2007 правоохоронна 

діяльність 

2003 2006 правоохоронна 

діяльність 

9. Маленко  

Олена Дмитрівна 

начальник відділу 

управління персоналом 

 

НАДУ при Президентові 

України 

2009 2012 державне 

управління у 

сфері освіти 



 

 

  Київський національний 

університет імені Т. Шевченка 

1999 2004 мова та література 

(сербська, 

українська) 

10. Мельник 

Надія Валеріївна 

заступник директора 

департаменту-начальник 

відділу розвитку 

електронної взаємодії 

державних електронних 

інформаційних ресурсів 

департаменту 

електронного урядування 

та розвитку 

інформаційного 

суспільства 

Вінницький державний 

технічний університет 

2000 2002 облік і аудит 

Вінницький державний 

технічний університет 

1996 2001 електромеханічні 

системи 

автоматизації та 

електропривод 

11. Ругаєв  

Дмитро 

Володимирович 

начальник юридичного 

відділу 

НАДУ при Президентові 

України 

2011 2014 державне 

управління 

 Київський національний 

університет імені Т. Шевченка 

1999 2004 правознавство 

12. Сотник  

Роман Іванович 

начальник відділу 

розвитку відкритих даних 

департаменту 

електронного урядування 

та розвитку 

інформаційного 

суспільства 

НАДУ при Президентові 

України 

2003 2006 державне 

управління  

Київський інститут військово-

повітряних сил 

1995 2000 програмне 

забезпечення 

автоматизованих 

систем 

13. Ціхановський  

Роман Володимирович 

начальник відділу 

розвитку інформаційної 

інфраструктури 

департаменту 

інформаційних технологій 

Львівський 

сільськогосподарський інститут 

1995 1996 організатор-

економіст 

сільськогосподар-

ських підприємств 

 

Львівський державний 

університет ім. І. Франка 

1987 1992 фізика 



 

 

 14. Черенько  

Євгенія Вікторівна 

начальник фінансового 

відділу – головний 

бухгалтер 

Київський національний 

економічний університет 

1991 1996 облік і аудит 

15. Третьякова  

Тетяна Олексіївна 

заступник начальника 

відділу формування та 

виконання Національної 

програми інформатизації 

департаменту 

інформаційних технологій 

Державний вищий навчальний 

заклад «Донецький 

національний технічний 

університет» 

2005 2007 державна служба 

Донецька філія Українського 

державного університету 

економіки і фінансів 

2003 2005 фінанси 

Новочеркаський державний 

технічний університет 

1990 1995 автоматизовані 

системи обробки 

інформації та 

управління 

16. Шевцов  

Олександр 

Михайлович 

заступник директора 

департаменту-начальник 

відділу розвитку 

інформаційного 

суспільства та ІТ-індустрії 

департаменту 

електронного урядування 

та розвитку 

інформаційного 

суспільства 

НАДУ при Президентові 

України 

2005 2008 управління 

суспільним 

розвитком 

Вінницький державний 

технічний університет 

1990 1995 конструювання і 

технологія радіо-

електронних 

засобів 


