МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від __________________

Київ

№ ___________________

Про утворення
Міжвідомчої робочої групи
Відповідно до підпункту 4 пункту 6 Положення про Міністерство юстиції
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня
2014 року № 228 (із змінами), та з метою удосконалення електронного
документообігу, оптимізації строків зберігання документів та переведення
документів в електронну форму
НАКАЗУЮ:
1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення
законодавства у сфері електронного документообігу та зберігання архівних
документів в електронній формі (далі – Міжвідомча робоча група).
2. Затвердити склад Міжвідомчої робочої групи, що додається.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Міністра Горовця Є.

Міністр

Денис МАЛЮСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
28 лютого 2020 року № 501/7

Склад
Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері
електронного документообігу та зберігання архівних документів в
електронній формі
Горовець
Євгеній Миколайович

– перший заступник Міністра юстиції України,
голова Міжвідомчої робочої групи

Рудь
Віталій Леонідович

– в.о. начальника Відділу архівної справи
Міністерства юстиції України, заступник
голови Міжвідомчої робочої групи

Нестеренко
Наталія Вікторівна

– головний спеціаліст Відділу архівної справи
Міністерства юстиції України, секретар
Міжвідомчої робочої групи

Кучеров Микола
Миколайович

– в.о. генерального директора Директорату
реформування процедур та робочих процесів у
системі органів виконавчої влади Секретаріату
Кабінету Міністрів України (за згодою)

Кравченко Оксана
Миколаївна

– державний експерт експертної групи аналізу
процесів і процедур в органах виконавчої
влади Директорату реформування процедур та
робочих процесів у системі органів виконавчої
влади Секретаріату Кабінету Міністрів
України (за згодою)

Котелевець
Дмитро Миколайович

– начальник відділу забезпечення виконання
функцій центрального засвідчувального органу
Департаменту
функціональної
підтримки
цифровізації
Міністерства
цифрової
трансформації України (за згодою)

Носулько
Віктор Вікторович

– заступник директора департаменту –
начальник
управління
діловодства
Департаменту
забезпечення
діяльності
Національного банку України (за згодою)

2

Губа
Олександр Петрович

– заступник начальника управління –
начальник відділу систематизації та архівної
справи управління діловодства Департаменту
забезпечення діяльності Національного банку
України (за згодою)

Звєков
Дмитро Юрійович

– начальник Галузевого державного архіву
Держспецзв’язку (за згодою)

Какарькін
Андрій Вячеславович

–
заступник
начальника
Галузевого
державного архіву Держспецзв’язку (за
згодою)

Матвійчук
Віктор Петрович

– начальник 3 управління Департаменту
організаційного та інформаційно-аналітичного
забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку
(за згодою)

Терпіловський
Олександр Ростиславович

– начальник 3 відділу 3 управління
Департаменту
організаційного
та
інформаційно-аналітичного
забезпечення
Адміністрації Держспецзв’язку (за згодою)

Сорока
Костянтин Геннадійович

– начальник відділу взаємодії із державними
органами
та
інформаційно-аналітичного
забезпечення Укрдержархіву (за згодою)

Кузнєцова
Марина Ігорівна

–
начальник
відділу
формування
Національного архівного фонду Департаменту
діловодства, формування, зберігання та обліку
документів
Національного архівного фонду та науковометодологічного забезпечення Укрдержархіву
(за згодою)

Ковтанюк
Юрій Славович

–
директор
Центрального
державного
електронного архіву України (за згодою)
________________________

