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13:45-14:00 Підключення учасників  
14:00-14:15 Відкриття заходу.  

Ціннісний підхід як основа державної служби 
Наталія АЛЮШИНА, Голова НАДС 
 

14:15 -14:50 Актуальні зміни в управлінні персоналом на державній службі 
  

Як змінилася конкурсна процедура та на що варто звернути увагу 
Андрій АСТАПОВ, керівник експертної групи з питань розвитку спроможності         
управління персоналом Генерального департаменту з питань управління       
персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування 
 
Визначення спеціальних вимог в умовах проведення конкурсу 
Андрій БАТКАЛОВ, керівник експертної групи з питань стратегічного        
розвитку управління персоналом Генерального департаменту з питань       
управління персоналом на державній службі та в органах місцевого         
самоврядування 
 
Контроль за додержанням визначених в Законі умов реалізації        
громадянами права на державну службу 
Сергій ІГОЛКІН, начальник Управління моніторингу за дотриманням       
законодавства про державну службу та взаємодії з територіальними        
органами 
 

14:50-15:40 Перспективи державної служби:  оплата праці та цифровізація  
  

Висновки, рекомендації та подальші кроки подолання ризиків реформи        
системи оплати праці 
Наталія АЛЮШИНА, Голова НАДС 
Галина КУДРИНСЬКА, керівник експертної групи з питань класифікації        
функцій і посад державної служби Генерального департаменту з питань         
політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби 
 
Дорожня карта реформи системи оплати праці 
Наталія КРІНСЬКА-ШАРАЙ, директор Генерального департаменту з питань       
політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби 
 
HRMIS: актуальні питання  впровадження модулю “оплата праці” 
Леся ТИХОНОВА, заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та        
звітності Управління фінансів та бухгалтерського обліку 
 

15:40-15:50 Перерва  
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15:50-16:30 Актуальні питання професійного розвитку державних службовців 

 Нормативне регулювання та розвиток системи професійного навчання       
державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших        
заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування 
Людмила РИКОВА, директор Генерального департаменту з питань       
професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого        
самоврядування 
 
Планування та організація професійного навчання державних службовців       
HR-службами 
Оксана ЧАБАН, державний експерт Генерального департаменту з питань        
професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого        
самоврядування 
 
Портал управління знаннями як інструмент організації професійного       
навчання  
Юрій ЖУК, державний експерт Генерального департаменту з питань        
професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого        
самоврядування 
 
Інноваційні підходи до навчання публічних службовців 
Наталія НАУЛІК, директор Української школи урядування 
 

16:30 - 16:50 Нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу “Кращі практики      
управління персоналом” 

16:50-17:00 Підбиття підсумків 
Юлія ЛОЗЮК, директор Генерального департаменту з питань управління        
персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування,         
Голова Ради управління людськими ресурсами  
 


