
 

Номер 

документа/ 

Дата 

створення 

документа 

Назва документа Відповідальний 

підрозділ 

 

Галузь/ 

Ключові 

слова 

Вид 

документа  

Тип 

носія 

Форма/ 

Місце 

зберігання 

документа 

Підстава 

обмеження 

доступу/ 

Строк 

обмеження 

258-18/870 

01.11.2018 

 

 

Про внесення змін до 

паспорта бюджетної 

програми на 2018 рік 

Департамент 

фінансів та 

бухгалтерського 

обліку 

Паспорт 

бюджетної 

програми 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

259-18/ 

01.11.2018 

 

 

Про проведення 

перевірки стану 

правової роботи 

Департамент 

нормативно-

правової роботи та 

юридичного 

забезпечення 

Правова робота, 

перевірка, 

законодавство  

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

260-18 

05.11.2018 

Про проведення 

позапланової 

безвиїзної перевірки 

Департамент 

контролю та 

взаємодії з 

органами влади 

Перевірка, 

робоча група 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

261-18 

05.11.2018 

 

Про проведення 

позапланової 

безвиїзної перевірки 

Департамент 

контролю та 

взаємодії з 

органами влади 

Перевірка, 

робоча група 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

262-18 

08.11.2018 

Про проведення 

планового 

внутрішнього аудиту 

Головний 

спеціаліст з 

внутрішнього 

аудиту 

Внутрішній 

аудит 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  



263-18 

09.11.2018 

 

 

Про затвердження 

адміністративного 

регламенту процесу 

«Ведення бази даних 

об’єктів внутрішнього 

аудиту» 

Національного 

агентства України з 

питань державної 

служби 

Головний 

спеціаліст з 

внутрішнього 

аудиту 

Внутрішній 

аудит, 

адміністративний 

регламент 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

264-18 

09.11.2018 

Про затвердження 

Порядку формування 

справ внутрішнього 

аудиту, їх зберігання, 

використання та 

передачі в 

Національному 

агентстві України з 

питань державної 

служби 

Головний 

спеціаліст з 

внутрішнього 

аудиту 

Внутрішній 

аудит, 

адміністративний 

регламент 

 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

265-18 

12.11.2018 

Про проведення 

позапланової виїзної 

перевірки 

Департамент 

контролю та 

взаємодії з 

органами влади 

Перевірка, 

робоча група 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

266-18 

14.11.2018 

Про внесення змін до 

переліку завдань для 

перевірки 

компетентностей, 

затвердженого 

Генеральний 

департамент з 

питань управління 

Перелік завдань, 

компетентності 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  



наказом НАДС від 26 

липня 2018 року  

№ 185-18 

персоналом на 

державній службі 

267-18 

14.11.2018 

Про проведення 

позапланової 

безвиїзної перевірки 

Департамент 

контролю та 

взаємодії з 

органами влади 

Перевірка, 

робоча група 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

268-18 

14.11.2018 

Про проведення 

позапланової 

безвиїзної перевірки 

Департамент 

контролю та 

взаємодії з 

органами влади 

Перевірка, 

робоча група 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

269-18 

15.11.2018 

Про затвердження 

Положення про 

Робочу групу з питань 

координації 

впровадження 

інструменту Twinning 

Центр адаптації 

державної служби 

до стандартів ЄС  

Робоча група, 

інструмент 

інституційної 

розбудови 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

270-18 

15.11.2018 

Про утворення 

дисциплінарної 

комісії для розгляду 

дисциплінарної 

справи Іванової С.В. 

Департамент 

контролю та 

взаємодії з 

органами влади 

Дисциплінарна 

комісія, 

дисциплінарна 

справа 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

271-18/898 

15.11.2018 

Про затвердження 

паспорта бюджетної 

програми на  

2018 рік 

Департамент 

фінансів та 

бухгалтерського 

обліку 

Паспорт, 

бюджетна 

програма 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

272-18 

15.11.2018 

Про внесення змін до 

наказу НАДС від 30 

травня 2018 року  

№ 118 

Департамент 

фінансів та 

бухгалтерського 

обліку 

Професійне 

навчання, 

координаційна 

рада 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  



273-18 

19.11.2018 

Щодо обробки 

службової інформації 

Департамент 

інформаційних 

технологій та 

ресурсного 

забезпечення 

Службова 

інформація, 

обмеження 

доступу 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

274-18 

19.11.2018 

Про внесення змін до 

Антикорупційної 

програми 

Національного 

агентства України з 

питань державної 

служби на 2018 рік 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Антикорупційна 

програма 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

275-18 

20.11.2018 

Про проведення 

інвентаризації в 

НАДС  

Департамент 

фінансів та 

бухгалтерського 

обліку 

Інвентаризація, 

комісія 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

276-18 

23.11.2018 

Про проведення 

перевірки стану 

правової роботи 

Департамент 

нормативно-

правової роботи та 

юридичного 

забезпечення 

Правова робота, 

законодавство  

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

277-18 

26.11.2018 

Про преміювання у 

листопаді 2018 року 

Департамент 

фінансів та 

бухгалтерського 

обліку 

Преміювання, 

результати 

роботи  

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

278-18 

26.11.2018 

Про преміювання у 

листопаді 2018 року 

Департамент 

фінансів та 

бухгалтерського 

обліку 

Преміювання, 

результати 

роботи 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  



279-18/1756 

26.11.2018 

Про визнання такими, 

що втратили чинність, 

деяких наказів 

Центр адаптації 

державної служби 

до стандартів ЄС 

Робоча група, 

координація 

проектів 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

280-18 

27.11.2018 

Про преміювання у 

листопаді 2018 року 

Департамент 

фінансів та 

бухгалтерського 

обліку 

Преміювання, 

результати 

роботи 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

281-18 

27.11.2018 

Про проведення 

службового 

розслідування у 

Державній інспекції 

навчальних закладів 

України 

Департамент 

контролю та 

взаємодії з 

органами влади 

Службове 

розслідування, 

комісія 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

282-18 

28.11.2018 

 

 

Про преміювання у 

листопаді 2018 року 

Департамент 

фінансів та 

бухгалтерського 

обліку 

Преміювання, 

результати 

роботи 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

283-18 

30.11.2018 

 

Про проведення 

позапланової 

безвиїзної перевірки 

Департамент 

контролю та 

взаємодії з 

органами влади 

Перевірка, 

робоча група 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  

284-18 

30.11.2018 

Про внесення змін до 

додатку 2 до наказу 

Нацдержслужби  

від 10 вересня  

2015 року № 197 

Управління 

стратегічного 

планування та 

аналізу політики 

Колегія, 

персональний 

склад 

Наказ 

з основної 

діяльності 

Текстовий 

документ 

Паперова  



 

 

285-18 

30.11.2018 

 

Про утворення 

робочої групи з 

підготовки проекту 

галузевої рамки 

кваліфікацій 

Департамент 

фінансів та 

бухгалтерського 

обліку 

Робоча група, 

рамка 

кваліфікацій 

    


