
 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО  

ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 

Н А К А З 

       12 червня 2020 року               м. Київ                                    № 90 

 

Про утворення ініціативної групи 

для формування складу громадської ради 

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними 

справами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від   03 

листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики», пунктів 5, 8, 10 Положення про 

Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856 «Питання 

Міністерства цифрової трансформації» та на підставі постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 р.  

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити ініціативну групу для формування складу Громадської ради 

при Міністерстві цифрової трансформації України у кількості восьми осіб та 

затвердити її персональний склад, що додається. 

2. Ініціативній групі:  

1) підготувати пропозиції щодо шляху формування громадської ради; 

2) забезпечити: 

визначення кількісного складу громадської ради; 
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перевірку документів, поданих інститутами громадянського суспільства, 

на відповідність установленим вимогам, складання списку кандидатів до складу 

громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах або 

рейтинговому електронному голосуванні, та списку представників інститутів 

громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або 

рейтинговому електронному голосуванні. 

3. Управлінню організаційного забезпечення роботи апарату 

Міністерства (Василюк Н.В.): 

1) забезпечити оприлюднення персонального складу ініціативної групи 

на офіційному веб-сайті Міністерства цифрової трансформації України не 

пізніше п’яти робочих днів з дня видання цього наказу; 

2) здійснювати організаційно-технічне забезпечення діяльності 

ініціативної групи. 

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства цифрової 

трансформації України від 25 лютого 2020 року № 39 «Про утворення 

ініціативної групи для формування складу громадської ради». 

5. Управлінню організаційного забезпечення роботи апарату 

Міністерства (Василюк Н.В.) зробити відповідну відмітку в наказі Міністерства 

цифрової трансформації України від 25 лютого 2020 року № 39 «Про утворення 

ініціативної групи для формування складу громадської ради». 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Віце-прем’єр-міністр України - 

Міністр                                                                             Михайло ФЕДОРОВ 

 

 

  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства цифрової 

трансформації 

12 червня 2020 року  № 90 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

ініціативної групи для формування складу Громадської ради при  

Міністерстві цифрової трансформації України 

 

 

ЧОРНОГУБ  

Наталія Петрівна  
 

менеджер по роботі з органами влади, 

громадськістю Ю-Контрол Медіа (за згодою) 

 

СТЕФАНОВИЧ  

Єгор Андрійович 

голова громадської організації «Електронна 

Україна» (за згодою) 

 
 

ЗЕЛІВ’ЯНСЬКИЙ  

Олексій Євгенович 
 

координатор компоненту «Е-Послуги» 

Програми EGAP, Фонд Східна Європа (за 

згодою) 
 

ЛОБОЙКО 

Сергій  Васильович 

голова Громадської Спілки «Центр Розвитку 

Інновацій» (за згодою) 

РУГАЄВ  

Дмитро  

Володимирович 

директор директорату правового забезпечення 

цифрової трансформації Міністерства 

цифрової трансформації України 
 

НАБОЧЕНКО 

Юлія Володимирівна 

 

головний спеціаліст юридичного відділу 

директорату правового забезпечення цифрової 

трансформації Міністерства цифрової 

трансформації України 
 

ВАСИЛЮК  

Неля Василівна 

начальник управління організаційного 

забезпечення роботи апарату Міністерства 

Міністерства цифрової трансформації України 
 

МАЛЕНКО  

Олена Дмитрівна 

 

начальник управління персоналу Міністерства 

цифрової трансформації України 
 

 


