ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
« 27 » березня 2012 року

№ 47

Про впровадження міжнародної ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд»
Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 17.03.2012 року № 43705/55/111 щодо забезпечення координації впровадження ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд»
НАКАЗУЮ:
1.

Утворити

Робочу

групу з доопрацювання та впровадження Плану дій

міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у складі згідно з додатком
№1.
2.

Утворити

Міжнародну раду з впровадження міжнародної ініціативи

«Партнерство «Відкритий Уряд» у складі згідно з додатком №2.
3.

Держінформнауки з метою інформаційної підтримки реалізації Партнерства,

організації роботи Робочої групи, Міжнародної ради та забезпечення інтерактивної
взаємодії

з

громадськістю

запровадити

спеціальну

веб-сторінку

Національного центру електронного урядування (www.nc.gov.ua).
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

В.П. СЕМИНОЖЕНКО

на

сайті

ДОДАТОК №1
СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ
з доопрацювання та впровадження Плану заходів
з реалізації Міжнародної ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд»

СЕМИНОЖЕНКО

–

Володимир Петрович

Голова Державного агентства з питань науки,
інновацій та інформатизації, голова робочої
групи

АВКСЕНТЬЄВ

–

Юрій Анатолійович

заступник Керівника Секретаріату Кабінету
Міністрів, заступник голови робочої групи (за
згодою)

АНДРІЄВА

–

Тамара Володимирівна

Заступник

директора

Департаменту

міжнародного права та співробітництва –
начальник

Управління

співробітництва

міжнародного

Міністерства

юстиції

(за

згодою)
АРХИПСЬКА

–

Олеся Ігорівна

Заступник

Генерального

директора

з

електронного урядування ДП «Державний
центр

інформаційних

Національний

центр

ресурсів»,
електронного

урядування (за згодою)
БОЖКО

–

Світлана Михайлівна

Начальник відділу зв’язків з громадськістю та
засобами

масової

інформації

управління

інформаційної політики Державного комітету
телебачення і радіомовлення (за згодою)
БРОНІН
Сергій Вадимович

–

Віце-президент Всеукраїнської громадської
організації «Українська асоціація фахівців
інформаційних технологій» (за згодою)

КЛЕПЕЦЬ

–

Едуард Леонідович

Директор
агентства

департаменту
з

питань

Державного

науки,

інновацій

та

інформатизації
КОЛИШКО

–

Світлана Юріївна

Начальник відділу правового забезпечення
співробітництва
організаціями
співробітництва

з

міжнародними

Управління

міжнародного

Міністерства

юстиції

(за

згодою)
КОЛОБОВ

–

Радник Прем’єр-міністра України (за згодою)

–

Начальник

Сергій Олександрович
Конопацький
Євген Антонович

відділу

інформаційної

департаменту

політики

Міністерства

закордонних справ (за згодою)
КОТЛЯР

–

Дмитро Миколайович
КУЛИК

Медіа-юрист, експерт з питань доступу до
публічної інформації (за згодою)

–

Віталій Олександрович

заступник Керівника Головного управління з
питань конституційно-правової модернізації
Адміністрації Президента України (за згодою)

ЛАВРЕНЮК

–

Юрій Федорович

Голова Всеукраїнської спеціальної колегії з
питань

боротьби

з

корупцією

та

організованою злочинністю (за згодою)
ЛАЦИБА

–

Максим Валерійович
ЛИХОСТУП
Світлана Валентинівна

Керівник програм Українського незалежного
центру політичних досліджень (за згодою)

–

Науково-дослідний

центр

правової

інформатики Академії правових наук
згодою)

(за

ЛІГАЧОВА

–

Наталія Львівна
МИРОНЕНКО

правління

громадської

організації

«Телекритика» (за згодою)
–

Олег Васильович
ОКША

Голова

Директор Асоціації «Україна – розвиток через
Інтернет» (за згодою)

–

Наталія Вікторівна

Заступник

директора

Департаменту

інформації та комунікацій з громадськістю,
завідуюча

відділом

комунікацій

з

громадськістю (за згодою)
ОСОВИЙ

–

Григорій Васильович
ПЄТУХОВ

голови

Федерації

профспілок

України (за згодою)
–

Іван Михайлович
СМІРНОВА

Заступник

Віце-президент

Українського

союзу

промисловців і підприємців (за згодою)
–

Олена Львівна

Начальник відділу антикорупційної політики
Департаменту

антикорупційного

законодавства

та

законодавства

про

правосуддя Міністерства юстиції (за згодою)
СТОРОЖУК

–

Євгеній Леонідович

Директор

Департаменту

реформування

публічної

адміністрації

Міністерства

економічного розвитку і торгівлі (за згодою)
ХМАРА

–

Олексій Сергійович
ЧИПЕНКО
Ірина Іванівна

Президент Творчого об’єднання «ТОРО» (за
згодою)

–

Заступник

директора

конституційного,
соціального

Департаменту

адміністративного

законодавства

Управління
адміністративного

-

конституційного

та

начальник
та

законодавства

Міністерства юстиції (за згодою)

ШАЙГОРОДСЬКИЙ

–

Юрій Жанович

Президент

Всеукраїнської

благодійної

організації «Український центр політичного
менеджменту»,
співробітник

головний
Інституту

науковий

політичних

і

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
НАН України (за згодою)
ШЕВЧЕНКО

–

Леся Тарасівна
ЯКИМЮК
Богдан Миколайович

Президент Фундації «Відкрите суспільство»
(за згодою)

–

Голова

правління

громадської

організації

«Антикорупційна рада України» (за згодою)

ДОДАТОК №2
СКЛАД МІЖНАРОДНОЇ РАДИ
з впровадження Міжнародної ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд»
СЕМИНОЖЕНКО
Володимир Петрович

–

Голова Державного агентства з питань науки,
інновацій та інформатизації, голова
міжнародної ради

АРХИПСЬКА
Олеся Ігорівна

–

Заступник
Генерального
директора
з
електронного урядування ДП «Державний
центр
інформаційних
ресурсів»,
Національний
центр
електронного
урядування, координатор міжнародної ради
(за згодою)

БЕРДІЄВ
Берді

– Радник Директора Представництва ООН в
Україні (за згодою)

ВАЛЕНТАЙН
Елеонора

– Директор Програми сприяння Парламенту в
Україні (за згодою)

ВІЛФОР
Крістіна
ДЕРКАЧ
Дмитро Борисович
ЛЯХ
Віктор В'ячеславович

– Директор Національного
інституту (за згодою)

демократичного

– Керівник
служби
зовнішніх
зв’язків
Представництва Світового банку в Україні
(за згодою)
– Президент Фонду «Східна Європа» (за
згодою)

НОВАК
Матеж

– Директор програми «Бібліоміст», Рада
міжнародних наукових досліджень та обмінів
- IREX (за згодою)

ОРЛОВСЬКИЙ
Олексій Сергійович

– Директор
програми
«Громадянське
суспільство
та
належне
врядування»
Міжнародного фонду «Відродження» (за
згодою)

РАДИШ
Владислав Юрійович

– Директор
по
роботі
з
державними
установами і закладами освіти та науки
компанії «Майкрософт Україна» (за згодою)

САГАЙДАЧНИЙ
Семен Петрович

– Консультант з питань реформи системи
закупівель, Проект Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) «Локальні
інвестиції
та
національна
конкурентоспроможність» (за згодою)

ЮРЦАБА
Ярослав Ярославович

– Національний менеджер проектів ОБСЄ (за
згодою)

