
КЕРІВНИЦТВО  
 

ФЕДОРОВ  
Михайло Альбертович 
приймальня 
 

Віце-прем’єр-міністр – Міністр 
цифрової трансформації 

pr_fedorov@kmu.gov.ua 
256-73-15 

ВИСКУБ 
Олексій Анатолійович 
 

Перший заступник Міністра pyskun@thedigital.gov.ua 

РАБЧИНСЬКА  
Людмила Сергіївна 
 

Заступник Міністра sulakova@thedigital.gov.ua 

ШЕЛЕСТ  
Олександр Володимирович 
 

Заступник Міністра savchenko@thedigital.gov.ua 

БОРНЯКОВ  
Олександр Сергійович 
 

Заступник Міністра havryliuk@thedigital.gov.ua 
256-79-49 

ІОНАН  
Валерія Едуардівна 
 

Заступник Міністра 
homutska@thedigital.gov.ua 

256-79-49 

ТУРЧАК  
Іван Миронович 
 

Державний секретар stashchenko@thedigital.gov.ua 

 
ДИРЕКТОРАТ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ 

banik@thedigital.gov.ua 
 

Експертна група з відкритих даних 
kornieiev@e.gov.ua 

 
Експертна група розвитку електронниї взаємодії та інтероперабельності публічних електронних 

реєстрів 
Melnyk@e.gov.ua 

 
Експертна група розвитку електронних послуг на єдиному веб-порталі та в мобільному застосунку 

порталу 
tkach@thedigital.gov.ua 

 
Експертна група реінжинірингу публічних послуг 

stetsiuk@thedigital.gov.ua 
 

Експертна група впровадження та оцінки якості надання електронних послуг 
ivanov@thedigital.gov.ua 

 
 

ДИРЕКТОРАТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
207-17-35 

konoval@e.gov.ua 
 

Експертна група центральних програм інформатизації 
207-17-35 

Shevtsov@e.gov.ua 
 

Експертна група галузевих та регіональних програм інформатизації 
207-17-35 

tretiakova@e.gov.ua 
 
 

ДИРЕКТОРАТ РОЗВИТКУ КІБЕРБЕЗПЕКИ 
rugaev@e.gov.ua 
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ДИРЕКТОРАТ ЕЛЕКТРОННИХ РЕЄСТРІВ 

m.sokil@thedigital.gov.ua 
 

Відділ розвитку системи електронних реєстрів 
m.sokil@thedigital.gov.ua 

 

Експерта группа формування державної політики електронних реєтрів 
m.sokil@thedigital.gov.ua 

 

Експертна група аналітичного та експертного забезпечення 
cherednychenko@thedigital.gov.ua 

 
ДЕПАРТАМЕНТ КООРДИНАЦІЇ ПРОЕКТІВ ЦИФРОВОЇ ТРАНФОРМАЦІЇ 

kalyta@thedigital.gov.ua 
 

Відділ координації проектів цифрового розвитку 
kalyta@thedigital.gov.ua 

 
Відділ супроводу проектів цифрової трансформації 

Nikitchyn@thedigital.gov.ua 
 

Відділ сприяння проектам цифрового розвитку 
Mandryk@thedigital.gov.ua 

 
Відділ аналітичного та експертного забезпечення 

kalyta@thedigital.gov.ua 
 

 
ДИРЕКТОРАТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

paslavska@thedigital.gov.ua 
 

Експертна група координації проєктів регіональної цифровізації 
ym@thedigital.gov.ua 

 
Експерта група регіональної цифровізації та електронних місцевих сервісів і послуг 

paslavska@thedigital.gov.ua 
 

 
ДИРЕКТОРАТ СИСТЕМНОГО РОЗВИТКУ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

a.shostak@thedigital.gov.ua 
 

Експертна група розвитку мережі та підвищення якості надання публічних послуг 
a.shostak@thedigital.gov.ua 

 
Експертна група підвищення кваліфікації персоналу надавачів публічних послуг 

Osiichuk@e.gov.ua 
 
 

ДИРЕКТОРАТ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 
khaleeva@thedigital.gov.ua 

 
Експертна група розвитку електронних довірчих послуг 

shostak@thedigital.gov.ua 
 

Експертна група розвитку електронної ідентифікації 
 

Експертна група розвитку електронної демократії, цифровізації громадянського суспільства та 
забезпечення захисту персональних даних 

kuts-karpenko@thedigital.gov.ua 
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ДИРЕКТОРАТ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 
 

Експертна група оцінки якості надання публічних послуг та формування фінансової спроможності 
системи надання публічних послуг 

tsybulko@thedigital.gov.ua 
 

Експертна група моніторингу та контролю якості надання публічних послуг 
bobranicka@e.gov.ua 

 
Експертна група ведення реєстру публічних (адміністративних) послуг 

kovalenko@e.gov.ua 
 
 

ДИРЕКТОРАТ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
matsyk@thedigital.gov.ua 

 
Експертна група з розвитку мобільного ШСД 

prybytko@thedigital.gov.ua 
 

Експертна група з розвитку фіксованого ШСД 
nabok@thedigital.gov.ua 

 
Відділ зі стандартизації у сфері цифрової інфраструктури 

kotelevets@e.gov.ua 
 

Відділ координації використання цифрової інфраструктури 
stetsenko@thedigital.gov.ua 

 

 
ДИРЕКТОРАТ РОЗВИТКУ ІТ-ІНДУСТРІЇ 

denikeieva@thedigital.gov.ua 
 

Експертна група запровадження цифрової бізнес країни 
dobronravov@thedigital.gov.ua 

 
Експертна група з розвитку ІТ інструментів 

drypa@thedigital.gov.ua 
 

Експертна група із залучення інвестицій 
rakus@thedigital.gov.ua 

 
ДИРЕКТОРАТ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

kompaniets@thedigital.gov.ua 
 

Експертна група розвитку віртуальних активів 
cheban@thedigital.gov.ua 

 
Експертна група впровадження та розвитку електронного резиденства 

polyakhovich@thedigital.gov.ua 
 

Експертна група з питань розвитку штучного інтелекту 
behei@thedigital.gov.ua 

 
Експертна група розвитку електронної комерції та бізнесу 

novikov@thedigital.gov.ua 
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ДИРЕКТОРАТ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ НАВИКІВ 

256-79-49 
platonov@thedigital.gov.ua 

 
Експертна група розвитку цифрових навичок 

256-79-49 
bisher@thedigital.gov.ua 

 
Експертна група організації профільного навчання 

256-79-49 
 

Експертна група розвитку інноваційного підприємництва 
256-79-49 

remizov@thedigital.gov.ua 
 

 

ДИРЕКТОРАТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
256-79-49 

mamediieva@thedigital.gov.ua 
 

Експертна група з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції 
256-79-49 

hariacha@thedigital.gov.ua 
 

Експертна група з захищеності прав дітей в інтернеті 
256-79-49 

 
 

ДИРЕКТОРАТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ 
 

Експертна група з стратегічного планування та моніторингу 
gavronska@thedigital.gov.ua 

 
Експертна група з залучення МТД 

bobyliova@thedigital.gov.ua 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
207-17-47 

rugaev@e.gov.ua 
 

Відділ впровадження принципів державної політики цифрового розвитку 
207-17-47 

 
Відділ оцінки ефективності правового регулювання 

207-17-47 
 

Відділ правової експертизи 
207-17-47 

kichak@e.gov.ua 
 

Юридичний відділ 
207-17-47 

 
 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
207-17-43 

Cherenko@e.gov.ua 
 

Відділ планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності 
207-17-43 

Krupko@e.gov.ua 
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Відділ оплати праці та розрахунків 
207-17-43 

lordkipanidze@thedigital.gov.ua 
 

 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛУ 

207-17-41 
Malenko@e.gov.ua 

 
Відділ роботи з персоналом апарату Міністерства 

207-17-41 
lisovska@e.gov.ua 

 
Відділ навчання та оцінювання персоналу 

207-17-41 
bondarenko@e.gov.ua 

 
 

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ АПАРАТУ 
МІНІСТЕРСТВА 

207-17-30 
Vasyliuk@e.gov.ua 

 
Відділ розгляду звернень громадян та забезпечення доступу до публічної інформації 

207-17-48 
 

Відділ документообігу та контролю 
207-17-39 

 
 

ВІДДІЛ ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР 
207-17-46 

Havrylovych@e.gov.ua 
 
 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СЕКТОР 
207-17-49 

Zhukov@e.gov.ua 
 
 

СЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ 
207-17-31 

ostrovska@e.gov.ua 
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