НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
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2018 року

№ \с у \

Про затвердження заходів з реалізації
експертних пропозицій громадської
організації «Українська Демократія»
за результатами проведення
громадської експертизи діяльності НАДС

Відповідно до підпунктів 2-1, 3 та 4 пункту 7 Порядку сприяння
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада
2008 року № 976, на підставі експертних пропозицій громадської організації
«Українська Демократія» від 19 квітня 2018 року за результатами проведення
громадської експертизи діяльності НАДС

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити заходи з реалізації експертних пропозицій громадської
організації «Українська Демократія» за результатами проведення громадської
експертизи діяльності НАДС, що додаються.
2. Управлінню стратегічного планування та аналізу політики:
2.1 надати громадській організації «Українська Демократія» у
встановлений чинним законодавством строк письмову відповідь про результати
розгляду експертних пропозицій та заходи з їх реалізації;
2.2 розмістити на офіційному веб-сайті НАДС письмову відповідь
громадській організації «Українська Демократія» про результати розгляду
експертних пропозицій та заходи з їх реалізації;
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2.3
надіслати Секретаріату Кабінету Міністрів України для розміщення на
урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» в письмовій та
електронній формі інформацію та матеріали про результати розгляду експертних
пропозицій:
інформацію про найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника,
поштову адресу, контактні дані громадської організації «Українська Демократія»,
предмет та строки її проведення;
експертні пропозиції, подані громадською організацією «Українська
Демократія»;
затверджені НАДС заходи для реалізації експертних пропозицій;
відповідь НАДС громадській організації «Українська Демократія» про
результати розгляду експертних пропозицій та заходи для їх реалізації.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Г олова

К.О. Ващенко

Додаток до наказу НАДС
«2?»
ИД 2018 року № 4 О і
Заходи
з реалізації експертних пропозицій громадської організації «Українська Демократія»
за результатами проведення громадської експертизи діяльності
Національного агентства України з питань державної служби
м

1.

2.

Н а зва за х о д у

В ідп овідал ьн и й
за ви кон ан н я

Терм ін
ви кон ан н я

Переглянути існуючі підрубрики рубрики «Консультації 3
громадськістю» на веб-сайті НАДС та, у разі потреби, доповнити її
новою підрубрикою «Електронні консультації з громадськістю»
з метою сприяння налагодженню системного діалогу НАДС з
громадськістю

Управління стратегічного
планування та аналізу
політики НАДС

до 11.05.2018

Створити на веб-сайті НАДС підрубрику «Громадська експертиза»
рубрики «Консультації з громадськістю» з метою впорядкування
документів та матеріалів громадських експертиз діяльності НАДС

Управління стратегічного
планування та аналізу
політики НАДС

до 11.05.2018

При підготовці інформаційного повідомлення про проведення
Структурні підрозділи
публічного громадського обговорення, електронних консультацій з НАДС
громадськістю, громадського обговорення нормативно-правових
3. актів дотримуватись положень пунктів 15 та 17 Порядку проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03.11.2010 № 996

постійно

м

Н а зв а за х о д у

В ід п о в ід а л ьн и й
за ви к о н а н н я

Терм ін
ви конанн я

При підготовці звітів за результатами проведення консультацій з
громадськістю та громадського обговорення нормативно-правових
актів дотримуватись положень пункту 20 Порядку проведення
4. консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03.11.2010 № 996

Структурні підрозділи
НАДС

постійно

Під час розгляду та врахування пропозицій громадської ради
(у разі їх надходжень) дотримуватись положень абзацу другоготретього пункту 15 Типового положення про громадську раду при
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді
5. міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та
Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та
Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996

Управління стратегічного
планування та аналізу
політики НАДС

У разі
виникнення
потреби

Департамент інформаційних
технологій та ресурсного
забезпечення

до 11.05.2018

6.

Вивчити питання можливості та доцільності створення
автоматизованого сервісу на веб-сайті НАДС для забезпечення
повідомлення заявників про факт надходження до НАДС їх
електронних звернень

Розглянути можливість організації обговорення проектів
нормативно-правових актів на веб-сайті НАДС за допомогою
7. спрощеної авторизації через соціально орієнтований ресурс
«РасеЬоок» чи релевантний

Управління стратегічного
планування та аналізу
політики НАДС
Департамент інформаційних
технологій та ресурсного
забезпечення

до 11.05.2018

