
Звіт Національного агентства України з питань державної служби  

щодо прогресу в реалізації антикорупційних ініціатив  

до Міжнародного дня боротьби з корупцією 

 
Національним агентством України з питань державної служби протягом 

2018 року в межах повноважень здійснено ряд заходів, направлених на 

запобігання та протидію корупції, подальше застосування та удосконалення 

механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у 
діяльності державного органу та підвищення рівня довіри громадян до реформи 

державної служби. 

З метою проведення антикорупційних реформ НАДС долучалось до 

реалізації заходів, визначених Стамбульським планом дій по боротьбі з 
корупцією. 

У липні 2018 року НАДС взяло участь у четвертому раунді Моніторингу 

прогресу реалізації Україною Антикорупційних Рекомендацій згідно 
Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією. 

З 26 наданих Україні Рекомендацій сім стосувались реформування 

державної служби і завдяки активній підтримці Антикорупційної мережі ОЕСР 

НАДС вдалося досягти суттєвого прогресу за такими напрямами: 
• вдосконалено конкурсний відбір на державну службу; 

• забезпечено захист від незаконних звільнень державних службовців;  

• запроваджено процес щорічного оцінювання результативності 
діяльності; 

• посилено інституційну спроможність НАДС; 

• визначено пріоритетним запровадження Інформаційної системи 

управління людськими ресурсами (HRMIS); 
• регламентовано питання щодо етики поведінки державних 

службовців.  

Одним із пріоритетних напрямів безпекової політики України є розвиток 
конструктивного партнерства з Організацією Північноатлантичного договору 

(Північноатлантичний альянс, НАТО), в основі якого лежить протидія сучасним 

безпековим викликам і загрозам, а також досягнення Україною провідних 

стандартів розвитку та обороноздатності. 
НАДС як національний координатор Програми професійного розвитку 

цивільного персоналу сектору безпеки і оборони відповідає за виконання 

заходів, спрямованих на підготовку фахівців у зазначеній сфері. 
У вересні 2018 року на засіданні Комісії з питань координації 

євроатлантичної інтеграції обговорено аспекти інформування громадськості 

щодо державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України. 

За рекомендацією НАДС, упродовж поточного року навчання за темою: 
«Інформування громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної 

інтеграції України» пройшли 616 державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки з громадськістю та 
взаємодію із засобами масової інформації. Це навчання розширить можливості 

використання інструментів взаємодії України з НАТО, зокрема Партнерства із 

стратегічних комунікацій, для забезпечення ефективного інформування 



громадськості та створення необхідних комунікаційних інституційних систем і 
навичок. 

У рамках міжнародного співробітництва у червні 2018 року відбулось 

відкриття проекту МАТРА «Належне врядування та доброчесність у публічному 
секторі в Україні», що впроваджено за підтримки Міністерства закордонних 

справ Королівства Нідерланди.  

Складовими Проекту визначено підготовку тренерів з питань 

доброчесності, розробку онлайн-платформи, двосторонній обмін досвідом та 
створення пілотних проектів.   

З вересня 2018 року розпочалась тренінгова програма, у якій взяли участь 

ряд працівників органів державної влади.  

Протягом листопада 2018 НАДС проведено заходи, направлені на 
утвердження принципу доброчесності в діяльності органів державної влади. 

Під час відкритої лекції для працівників Секретаріату Конституційного 

Суду України обговорено питання доброчесності та етики на державній службі 
та представлено доповідь на тему: «Доброчесність та етика на державній 

службі», в якій розкрито законодавче врегулювання питань, пов’язаних із 

засадами діяльності державних службовців, зокрема щодо норм етики поведінки 

та доброчесності, а також було зосереджено увагу на питаннях запровадження 
нового Закону України «Про державну службу», діяльності Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби, ефективності роботи конкурсних комісій, 

управлінь роботи з персоналом, запобігання корупції та дотримання службової 
дисципліни.  

 Для представників Міністерства юстиції України та інших державних 

органів, що знаходяться у сфері його координації, проведено тренінг, на якому 

обговорено теоретичні та практичні аспекти з питань запобігання та виявлення 
корупції та на прохання UNDP Ukraine представлено презентацію 

"Доброчесність та етика на державній службі". 

 Учасники тренінгу розглянули також питання: 
• запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

• доступ до публічної інформації як ефективний механізм запобігання 

корупції; 

• розгляд звернень громадян, відповідальність за ненадання публічної 
інформації та відповіді на звернення. 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 13 червня 2018 року  

№ 482 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», 
розроблену за ініціативою НАДС. 

Постанова має унормувати деякі питання функціонування системи 

професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, створення належних умов для розвитку професійних 
компетенцій державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування. 

Постановою Уряду, серед іншого, розширено коло осіб, які мають 
проходити підвищення кваліфікації, зокрема з питань, пов’язаних із 

запобіганням корупції. Крім державних службовців і посадових осіб місцевого 



самоврядування, це голови місцевих державних адміністрацій, їх перші 
заступники та заступники. 

Також протягом 2018 року НАДС забезпечено реалізацію впроваджених 

проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема проект «Підтримка 
впровадження Концепції посад фахівців з питань реформ», метою якого є 

побудова стабільної, професійної та політично неупередженої державної служби 

в Україні, а також проект «Підтримка стратегічних комунікацій та інформування 

щодо реформи державного управління в Україні», метою якого є побудова 
стабільної, професійної та політично неупередженої державної служби в Україні 

в рамках реалізації Стратегії реформування державного управління України на 

2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 

червня 2016 року № 474. 
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