
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ  
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Н А К А З

в ід ____________20___ р. Київ №

Про внесення змін до додатку до 
наказу Національного агентства 
України з питань державної служби 
від 24 травня 2018 року № Ц2

Відповідно до Закону України «Про державну службу», підпункту З 
пункту 6 Положення про Національне агентство України з питань державної 
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 
20І4 року № 500, та у зв’язку Із кадровими змінами

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до додатку до наказу Національного агентства України 
з питань державної служби від 24 травня 2018 року № 112 «Про утворення 
Робочої групи з розроблення та затвердження професійних стандартів у сфері 
державної служби», виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Голови Національного агентства України з питань державної 
служби.

№ 119-19 під 27.06.2019



Підготовлено: Погоджено:

Генеральний департамент з питань Перший заступник Голови 
управління персоналом на державній Національного агентства України з 
службі питань державної служби

.О. Алюшина 

« Л 5» 2019 року

В.О. Купрій 

_2019 року

Головний спеціаліст з питань 
запобігання та виявлення корупції

О.А. Алексеева 

__2019 року0 §>

авління персоналом

і» оь
Л.В. Лимаренко 

_2019 року

Управління
забезпечення

« 23» о &

адміністративного

С.Г. Плотян 

__ 2019 року

Перевірено на відповідність 
законодавству:

Департамент нормативно-правової 
роботи та юридичного забезпечення

__Г.І. Матвієнко

0 6  2019 року



Додаток 
до наказу І1АДС 
від 24.05.2018 №112  
(у редакції наказу НАДС 
від__.__.2019 № _______ )

Склад
Робочої групи з розроблення та затвердження професійних стандартів

у сфері державної служби

Прізвище, ім'я, 
по батькові Посада

КУПРШ
Володимир
Олександрович

Перший заступник Голови Національного агентства 
України з питань державної служби, керівник Робочої 
групи

КОЛИШКО 
Родіон Анатолійович

Директор Інституту професійних кваліфікацій, 
заступник керівника Робочої групи (за згодою)

АЛЮШИНА 
Наталія Олександрівна

Директор Генерального департаменту з питань 
управління персоналом на державній службі НАДС, 
заступник керівника Робочої групи

БАЛДИЧ 
Наталія Іванівна

Доцент кафедри економічної політики та врядування 
Національної академії державного управління при 
Президентові України, експерт Програми Ради Європи 
«Децентралізація І реформа місцевого самоврядування 
в Україні» (за згодою)

ВОЙТОВИЧ 
Радмила Василівна

Ректор Інституту підготовки кадрів Державної служби 
зайнятості України (за згодою)

КОВКРАК 
Юлія Василівна

Державний експерт експертної групи з питань 
професійного розвитку впродовж життя Директорату 
розвитку ринку праці та зайнятості Міністерства 
соціальної політики України (за згодою)

КРШСЬКА-ШАРАЙ Керівник експертної групи з питань інституційного
Наталія Валеріївна розвитку служб управління персоналом Генерального 

департаменту з питань управління персоналом на 
державній службі НАДС

ЛИМАРЕНКО 
Лариса Володимирівна

Начальник Відділу управління персоналом НАДС

МЕЛЬНИЧЕНКО 
Максим Олександрович

Головний спеціаліст відділу внутрішніх комунікацій, 
навчання та оцінки персоналу Управління (служби) 
управління персоналом Міністерства регіонального



2
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України (за згодою)

НАУМЕНКО 
Раїса Андріївна

Доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри публічного управління та 
адміністрування Київського національного 
торговельно-економічного університету (за згодою)

НОВІКОВА 
Наталя Леонідівна

Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
Публічного управління та адміністрування Київського 
національного торговельно-економічного університету 
(за згодою)

ПАНЕНКО 
Лілія Сергіївна

Начальник відділу функціонально-правового аналізу 
Департаменту нормативно-правової роботи та 
юридичного забезпечення НАДС

ПЕТРАКІВСЬКА 
Наталія Петрівна

Директор юридичного департаменту Конфедерації 
роботодавців України (за згодою)

ШЖУК
Юрій Миколайович

Голова Профспілки працівників державних установ 
України (за згодою)

ПРИТОМАНОВ 
Сергій Олексійович

Віце-президент Інституту професійних кваліфікацій 
(за згодою)

ТЕРТИЧКА
Валерій Володимирович

Професор кафедри загальнотеоретичного правознавства 
та публічного права Факультету правничих наук 
Національного університету «Киево-Могилянська 
академія», завідувач кафедри суспільного врядування 
Української школи урядування (за згодою)

ТИМЧЕНКО 
Ірина Володимирівна

Державний експерт експертної групи з питань 
інституційного розвитку служб управління персоналом 
Г енерального департаменту з питань управління 
персоналом на державній службі НАДС, секретар 
Робочої групи

ТИЩУК
Тетяна Анатоліївна

Викладачка Київської школи економіки, керівниця 
проекту ІМоРе -  Індекс моніторингу реформ в 
УохЦкгаіпе (за згодою)

ЧМИГА
Віра Олександрівна

Директор Генерального департаменту професійного 
розвитку державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування НАДС


