
Статистичний звіт роботи 

територіальних органів НАДС 
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Сектор взаємодії з 

територіальними органами



ПРОВЕДЕННЯ 

КОМУНІКАТИВНИХ 

ЗАХОДІВ ЩОДО 

ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ТА 

СЛУЖБУ В ОРГАНАХ 

МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ



Територіальними органами НАДС за 

І півріччя 2021 року проведено 877
комунікативних заходів щодо 

застосування законодавства про 

державну службу та службу в органах 

місцевого самоврядування, з них:

755 тематичних зустрічей (нарад, 
конференцій, круглих столів); 

122 заходи у засобах масової
інформації

(2 – друковані видання, 119 – електронні 

видання, 

1 – телерадіомовлення).

В тому числі територіальними 

органами НАДС проведено 45
комунікативних заходів в 35 закладах 

вищої освіти щодо вступу молоді на 

державну службу та 67 комунікативних 
заходів в 61 органі державної влади 

щодо можливості проходження 

стажування молоді в державних 

органах.

Проведення комунікативних заходів щодо застосування 

законодавства про державну службу та службу в органах 

місцевого самоврядування, у розрізі територіальних органів



Під час проведення 

комунікативних заходів 

охоплено 18 021 особу, в 
тому числі представників:

місцевих державних 

адміністрацій – 5216;

територіальних органів ЦОВВ 

– 6450;

органів судової влади – 643;

органів прокуратури – 113;

органів місцевого 

самоврядування – 2605;

навчальних закладів – 2585;

територіальних центрів 

комплектування та соціальної 

підтримки – 146;

профспілок – 263.

Коло учасників комунікативних заходів у відсотковому співвідношенні



Динаміка проведення територіальними органами НАДС

комунікативних заходів за I півріччя 2021 року по місяцям



Розгляд письмових звернень, заяв, 

скарг та запитів



За І півріччя 2021 року 

територіальними органами 

НАДС отримано та 

розглянуто 754 письмових 
звернень та запитів, з них:

від громадян - 178;

від депутатів - 3;

за дорученням НАДС -177;

від органів виконавчої влади -

158;

від органів місцевого 

самоврядування - 148;

від інших юридичних осіб - 90.

Кількість отриманих та розглянутих територіальними органами НАДС 

письмових звернень та запитів у % за суб’єктами



Територіальними органами НАДС 

за результатами розгляду 

отриманих звернень та запитів 

надавались роз’яснення з питань:

присвоєння рангу - 131,

служби в органах місцевого 

самоврядування – 119,

порядку зарахування окремих 

періодів роботи до стажу 

державної служби – 176,

порядку проведення конкурсів – 45

та з інших питань - 279.

Звернення та запити з питань роз’яснення за тематикою



Територіальними органами НАДС розглянуто письмових звернень та запитів, які надійшли:



Розгляд усних звернень громадян під 

час проведення особистих прийомів та 

прямих телефонних ліній



Територіальними 

органами НАДС за 

І півріччя 2021 року 

проведено 462 особистих 
прийомів громадян на які 

звернулось 786 громадян. 

4 громадян звернулись 
повторно у зв’язку з 

необхідністю отримання 

додаткового роз’яснення 

з того ж самого питання.

Проведення особистих прийомів громадян відповідно до затвердженого 

графіку



За І півріччя 2021 року 

територіальними 

органами НАДС 

проведено 686 
прямих телефонних 

ліній відповідно до 

затвердженого плану 

та надано 3696

роз’яснень 3537
громадянам,

які зателефонували

Проведення прямих телефонних ліній відповідно до затвердженого 

графіку



Динаміка розгляду територіальними органами звернень                               

за I півріччя 2021 року по місяцям 



Здійснення методичного та 

консультативного забезпечення 

діяльності служб управління персоналом 

місцевих органів виконавчої влади, а 

також органів місцевого самоврядування 

з питань служби  в таких органах



Територіальними органами НАДС за

І півріччя 2021 року всього здійснено 

методичного та консультативного 

забезпечення діяльності служб 

управлінням персоналом місцевих 

державних адміністрацій, 

територіальних органів ЦОВВ, а також 

ОМС з питань служби                                   

в таких органах – 7280.

В тому числі:

апаратам обласних державних 

адміністрацій – 518;

структурним підрозділам обласних 

державних адміністрацій – 1422;

апаратам районних державних 

адміністрацій – 728;

структурним підрозділам районних 

державних адміністрацій – 672;

територіальним органам ЦОВВ – 2899;

обласним радам – 38;

районним радам – 72;

міським радам – 210;

районним у місті радам – 9;

об’єднанням територіальних громад -

712

Здійснення методичного та консультативного забезпечення діяльності 

служб управлінням персоналом місцевих державних адміністрацій, 

територіальних органів ЦОВВ, а також ОМС з питань служби в таких 

органах у відсотковому співвідношенні



Методичне та консультативне забезпечення діяльності територіальними органами НАДС (в розрізі кожного ТО НАДС) 

служб управління персоналом  місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування з 

питань служби в таких органах забезпечено у:



КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 



Територіальними 

органами НАДС за І 

півріччя 2021 року 

проведено 56 заходів 
контролю відповідно до 

затвердженого плану.

За результатами 

проведених заходів 

контролю 

територіальними 

органами виявлено 313
невідповідностей або 

порушень об’єктами 

заходів контролю Закону 

України «Про державну 

службу» та надано 352 
пропозиції щодо їх 

усунення та покращення 

стану роботи на об’єкті 

заходів контролю.

Здійснення заходів контролю територіальними органами НАДС



Здійснення заходів контролю територіальними органами НАДС, у розрізі 

територіальних органів НАДС


