
ПРОТОКОЛ №4 

засідання Громадської ради при НАДС 

 

03 березня 2021 року                           В режимі реального часу онлайн  

13 год.05 хв.                                                                                  

 

Присутні члени Громадської ради за списком - 7 осіб (дистанційно):  

О.Буряченко, У.Токарєва. І.Дідур, В.Дерець, Д.Козлов, Ж.Балабанюк, 

В.Арістов.   

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  

1. Про обрання кандидатур від Громадської ради при НАДС до складу 

оргкомітету для проведення відбору представників громадських об’єднань та 

закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері публічного 

управління та адміністрування, до складу Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби.  

2. Надання кандидатури від Громадської ради при НАДС до складу комісії з 

оцінки корупційних ризиків у НАДС.  

3. Різне  

 

1. ПРО ОБРАННЯ КАНДИДАТУР ВІД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ 

НАДС ДО СКЛАДУ ОРГКОМІТЕТУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ 

ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА ЗАКЛАДІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДГОТОВКУ У СФЕРІ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ, ДО СКЛАДУ 

КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ.  

 

СЛУХАЛИ:  

О.Буряченка, голову Громадської ради при НАДС. Повідомив, що від НАДС 

надійшов лист №1436/90-21 від 03.03.2021 року щодо надання кандидатур до 

оргкомітету для проведення відбору представників громадських об’єднань та 

закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері публічного 

управління та адміністрування, до складу Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби 

 

Начальника відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби М.Губу. Розповів про порядок роботи організаційного 

комітету відповідно до Постанови КМУ від 3 листопада 2019 р. №906 «Про 

затвердження Порядку відбору представників громадських об’єднань та 

закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері публічного 

управління та адміністрування, до складу Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби».  

 



ВИСТУПИЛИ: 

О.Буряченко, голова Громадської ради при НАДС, який наголосив на 

важливості надання кандидатур до складу організаційного комітету.  

 

Ж.Балабанюк, член Громадської ради, яка запитала про формат роботи 

організаційного комітету.  

 

У.Токарєва, член Громадської ради, яка запропонувала на розгляд свою 

кандидатуру.  

 

В.Арістов, член Громадської ради, який запропонував свою кандидатуру до 

участі в складі організаційного комітету.  

 

Д.Козлов, член  Громадської ради, який зазначив, що є представником в 

Комісії  з питань вищого корпусу державної служби від громадського 

об`єднання «Асоціація професіоналів з управління персоналом ЕЙЧ АР 

ФОРУМ». Тому свою кандидатуру подавати не буде.  

 

О.Буряченко, голова Громадської ради при НАДС, який запропонував свою 

кандидатуру. 

 

М.Губу, начальника відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби, який зазначив, що Постановою КМУ не 

обмежується кількість представників Громадської ради для участі  у складі 

оргкомітету.  

  

Інших кандидатур не надходило.   

  

УХВАЛИЛИ:   

1.Схвалити кандидатури до складу оргкомітету наступних осіб:  

 Арістов Вадим Леонідович, директор Громадської спілки «Рівайвал 

Інститут Майбутнього».  

 Буряченко Олексій Валентинович, голова ГО «Всеукраїнська 

регіональна експертно-юридична асоціація впливу».  

 Токарєва Уляна Дмитрівна, експертка з соціального проєктування та 

розвитку громадської організації «Безбар`єрність».  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0 , «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

  

2. НАДАННЯ КАНДИДАТУРИ ВІД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ДО 

СКЛАДУ КОМІСІЇ З ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У НАДС.  

 

СЛУХАЛИ: О.Буряченка, голову Громадської ради при НАДС. Довів до 

відома членів Громадської ради інформацію про лист від НАДС №1292/1-21  

 




