
№ 

з/п
Вид документа Кореспондент Вихідні дані Реєстраційні дані Короткий зміст Відп. підрозділ

1 Звернення громадянина (Заява) Р-309-19 від 03.04.2019

Про надання роз'яснення щодо права 

отримання особою посвідчення про 

вільне володіння українською мовою

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

2 Звернення громадянина (Заява) Ф-392-19 від 02.05.2019 Щодо повної перевірки декларацій Керівництво

3 Листи зовнішніх кореспондентів УШУ НАДС 352 від 18.04.2019

4333/0/11-19 від 

18.04.2019 Про погодження розміру премій

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

4 Листи зовнішніх кореспондентів ООН 19/00972 від 26.03.2019

4168/0/11-19 від 

16.04.2019

Запрошення до участі у форумі ООН з 

питань публічної служби

Управління адміністративного 

забезпечення

5 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство фінансів України 21020-03-5/12476 від 10.05.2019

4803/0/11-19 від 

11.05.2019

Про надання пропозицій щодо внесення 

змін до чинного законодавства

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

6 Листи зовнішніх кореспондентів

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО 

ФОНДУ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ 12158/09-20 від 19.04.2019

4414/0/11-19 від 

22.04.2019

Про затвердження переліку посад 

працівників, які виконують функції з 

обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

7 Звернення громадянина (Заява) П-349-19 від 15.04.2019

Щодо проведення перевірки стосовно 

Іщенко І.С.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

8 Листи зовнішніх кореспондентів ACSH 0008 від 28.01.2019

1145/0/11-19 від 

31.01.2019 Запрошення на панельне засідання

Управління адміністративного 

забезпечення

9 Листи зовнішніх кореспондентів Адвокатське бюро "Грицюк та партнери" 23-15/5/5/ФО/09-18 від 10.04.2019

4007/0/11-19 від 

11.04.2019

Адвокатський запит про надання 

письмової інормації та копій документів 

щодо правомірності позбавлення 

вікаренка О.В. статусу державного 

службовця

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

10 Звернення громадянина (Заява) Н-298-19 від 02.04.2019 Щодо порушень в Берегівській РДА

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

11 Листи зовнішніх кореспондентів

Державний заклад " Луганський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка" 1/361 від 04.04.2019

3816/0/11-19 від 

08.04.2019

Про додаткову угоду до державного 

контракту щодо надання послуг

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

12 Листи зовнішніх кореспондентів

Донецький державний університет 

управління 03-01/170 від 19.03.2019

3125/0/11-19 від 

20.03.2019 Щодо участі у роботі конференції

Експертна група з питань підготовки та 

підвищення кваліфікації

13 Звернення громадянина (Скарга) 49/0/14-19 від 16.04.2019

Скарга щодо скасування наказу про 

оголошення конкурсу на зайняття 

вакантних посад

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

14 Листи зовнішніх кореспондентів Рахункова палата України 18-1070 від 05.04.2019

3996/0/11-19 від 

11.04.2019

Звіт про результати аналізу 

використання коштів державного 

бюджету на оплату праці працівників 

органів державного управління

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

Система обліку публічної інформації НАДС за травень



15 Звернення громадянина (Скарга) П-325-19 від 08.04.2019

Скарга на дії посадових осіб Міністерства 

юстиції України та Адміністрації 

Державної кримінально-виконавчої 

служби України

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

16 Звернення громадянина (Заява) О-44/12-19 від 04.04.2019 Про незаконне звільнення

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

17 Листи зовнішніх кореспондентів

Головне управління Держпраці у 

Дніпропетровській області 3351-16/04 від 11.04.2019

4105/0/11-19 від 

15.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

застосування ЗУ "Про державну службу"

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

18 Листи зовнішніх кореспондентів

Національне антикорупційне бюро 

України 11-192/11002 від 02.04.2019

3904/0/11-19 від 

09.04.2019

Щодо протиправних дій та бездіяльності 

посадових осіб Головного 

територіального управління юстиції у 

Тернопільській області

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

19 Доповідні записки (паперові) 23-19/ДЗ від 14.02.2019

Про виконання Плану з реалізації 

заходів контролю та моніторингу 

впровадження їх результатів на 2018 рік

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

20 Службова записка 220-19/1/СЗ від 13.05.2019 пропозиції мтз

Департамент інформаційних технологій 

та ресурсного забезпечення

21 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 9559/0/2-19 від 10.05.2019

4863/0/11-19 від 

13.05.2019

Про участь представників державних 

органів у навчальному тренінгу стосовно 

впровадження методології «Управління, 

орієнтоване на результат» (RBM), який 

відбудеться 15 травня 2019 року

Центр адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу

22 Листи зовнішніх кореспондентів

Чернігівський ЦППК працівників органів 

державної влади 01-02/171 від 22.03.2019

4165/0/11-19 від 

16.04.2019

Про візит делегації польського 

ммісцевого самоврядування

Генеральний департамент професійного 

розвитку державних службовців та 

посадових осіб місцевого 

самоврядування

23 Запит на інформацію 109/0/15-19 від 08.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

професійного навчання державних 

службовців

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

24 Листи зовнішніх кореспондентів

Одеський регіональний інститут 

державного управління 01/13/250 від 18.04.2019

4411/0/11-19 від 

22.04.2019

Про Додаткову угоду до Державного 

контракту

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

25 Листи зовнішніх кореспондентів

Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара 88-552-116 від 22.04.2019

4522/0/11-19 від 

25.04.2019

Про погодження переведення Кобякова 

Є.В.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

26 Звернення громадянина (Скарга) 25/0/13-19 від 25.04.2019

Скарга на рішення конкурсної комісії про 

розв'язання ситуаційного завдання

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

27 Постанови Кабінету Міністрів України

Маневицький районний суд Волинської 

області 56 від 30.01.2019 57/0/7-19 від 04.02.2019 Деякі питання цифрового розвитку

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

28 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство юстиції України 3125/14.2.1/11-19 від 08.04.2019

3846/0/11-19 від 

08.04.2019

Про надання роз'яснення щодо порядку 

організації практики державних 

службовців

Експертна група з питань розвитку 

освітніх послуг



29 Звернення громадянина (Заява) Г-335-19 від 11.04.2019

Про надання довідки про складові 

заробітної плати для призначення пенсії

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

30 Листи зовнішніх кореспондентів НАДУ при ПУ 1/15-12-228 від 03.04.2019

3705/0/11-19 від 

03.04.2019

Про погодження пропозицій щодо 

підготовки магістрів у 2020-2022 роки

Генеральний департамент професійного 

розвитку державних службовців та 

посадових осіб місцевого 

самоврядування

31 Листи зовнішніх кореспондентів

Національне агентство з питань 

запобігання корупції 112-06/28377/19 від 12.04.2019

4223/0/11-19 від 

16.04.2019 Про надання роз’яснень

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

32 Листи зовнішніх кореспондентів

Черкаський національний університет 

ім. Богдана Хмельницького 687/01-11 від 17.04.2019

4406/0/11-19 від 

22.04.2019

Про підписання додаткової угоди до 

державного контракту

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

33 Листи зовнішніх кореспондентів

Львівський регіональний інститут 

державного управління 97/15/02 від 12.04.2019

4091/0/11-19 від 

15.04.2019

Щодо погодження відрахування Зорени 

П.І.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

34 Звернення громадянина (Заява) Ф-50/12-19 від 17.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

правомірності дій працівниківГУ ПФУ 

Львівської області Відділ роз’яснювальної роботи

35 Листи зовнішніх кореспондентів

Державна екологічна інспекція у 

Хмельницькій області 01-793/12 від 02.04.2019

3858/0/11-19 від 

09.04.2019 Щодо переведення Ващенка В.В.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

36 Листи зовнішніх кореспондентів Державна аудиторська служба України 09-14/245-2019 від 15.04.2019

4310/0/11-19 від 

18.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

звільнення державного службовця

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

37 Листи зовнішніх кореспондентів

Львівська обласна державна 

адміністрація 13-278/0/2-19 від 25.03.2019

3657/0/11-19 від 

03.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

повернення на посаду після навчання Відділ роз’яснювальної роботи

38 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство соціальної політики України 547/0/206-19 від 15.04.2019

4162/0/11-19 від 

16.04.2019

Про корупційні діяння з боку посадових 

осіб Держпраці

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

39 Звернення громадянина (Скарга) М-361-19 від 18.04.2019

Скарга на невиконання вимоги щодо 

порушеного права

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

40 Запит на інформацію 130/0/15-19 від 24.04.2019

Про надання інформації щодо переліку 

тестових питань про перевірку 

аналітичних здібностей та здібностей 

щодо здатності працювати з 

інформацією

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

41 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 8939/0/2-19 від 26.04.2019

4558/0/11-19 від 

26.04.2019

Запрошення на "Єдиний голос" 7 травня 

2019 року

Управління стратегічного планування та 

аналізу політики

42 Листи зовнішніх кореспондентів

Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара 88-552-102 від 12.04.2019

4121/0/11-19 від 

15.04.2019

Про Додаткову угоду до Державного 

контракту

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

43 Листи зовнішніх кореспондентів Державна авіаційна служба України 1.19-2592-19 від 12.04.2019

4045/0/11-19 від 

12.04.2019

Про надання роз`яснення щодо 

можливості присвоєння чергового рангу Відділ роз’яснювальної роботи

44 Листи зовнішніх кореспондентів

Костянтинівський міськрайонний суд 

Донецької області 6/1212/19 від 12.04.2019

4054/0/11-19 від 

12.04.2019

Про надання роз'яснення чи 

зараховується строк проходження 

служби в Органах внутрішніх справ для 

встановлення надбавки за вислугу років Відділ роз’яснювальної роботи



45 Звернення громадянина (Скарга) С-345-19 від 15.04.2019

Скарга на рішення конкурсної комісії 

Херсонської обласної державної 

адміністрації

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

46 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 9820/9/1-19 від 23.05.2019

5185/0/11-19 від 

24.05.2019

Звернення НД щодо бездіяльності 

Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади та Центральної 

виборчої комісії стосовно реалізації 

норм законодавства України щодо 

правових наслідків припинення 

громадянства України

Експертна група з питань нормативного 

забезпечення менеджменту персоналу

47 Листи зовнішніх кореспондентів

Полтавська обласна державна 

адміністрація 01-27/1733 від 08.04.2019

3804/0/11-19 від 

08.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

віднесення посад Відділ роз’яснювальної роботи

48 Звернення громадянина (Заява) Х-337-19 від 11.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння рангу державного 

службовця Відділ роз’яснювальної роботи

49 Листи зовнішніх кореспондентів Університет митної справи та фінансів 10-31/01/257 від 26.02.2019

3911/0/11-19 від 

09.04.2019

Про погодження щодо відрахування 

Зубкової В.О.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

50 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство фінансів України 16010-03-5/9396 від 02.04.2019

3648/0/11-19 від 

03.04.2019

Про затвердження переліку посад 

працівників, які виконують функції з 

обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

51 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство у справах ветеранів України 331 від 03.04.2019

3694/0/11-19 від 

03.04.2019

Про затвердження переліку посад 

працівників, які виконують функції з 

обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

52 Листи зовнішніх кореспондентів Державна служба статистики України 17.1-23/157-19 від 05.04.2019

3759/0/11-19 від 

05.04.2019

Про затвердження переліку посад 

працівників, які виконують функції з 

обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

53 Звернення громадянина (Заява) Д-310-19 від 04.04.2019

про надання роз'яснення щодо 

присвоєння рангів Відділ роз’яснювальної роботи

54 Листи зовнішніх кореспондентів

Івано-Франківська обласна державна 

адміністрація 61/01-12/95 від 04.04.2019

3854/0/11-19 від 

09.04.2019

Про надання роз’яснень щодо виплати 

премії

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

55 Звернення громадянина (Заява) М-300-19 від 02.04.2019

Про надання роз’яснень щодо доступу 

до особистого кабінету з результатами 

тестування від 12.02.2019 Відділ роз’яснювальної роботи

56 Звернення громадянина (Заява) Ш-347-19 від 15.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби 

та встановлення надбавки за вислугу 

років час в аспірантурі Відділ роз’яснювальної роботи

57 Звернення громадянина (Заява) М-299-19 від 02.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

освітнього рівня вимогам Закону України Відділ роз’яснювальної роботи

58 Звернення громадянина (Заява) С-364-19 від 18.04.2019

Інформація для врахування при розгляді 

скарги

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

59 Листи зовнішніх кореспондентів

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 45-15-41 від 28.03.2019

3709/0/11-19 від 

03.04.2019

Акти наданих послуг за березень 2019 

року

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

60 Листи зовнішніх кореспондентів

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 45-15-40 від 28.03.2019

3707/0/11-19 від 

03.04.2019

Акти наданих послуг за березень 2019 

року

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку



61 Листи зовнішніх кореспондентів Сумський державний університет 06.06.03/08-06/1662 від 02.04.2019

3700/0/11-19 від 

03.04.2019 Про додаткові угоди

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

62 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 7003/0/2-19 від 02.04.2019

3637/0/11-19 від 

02.04.2019

Щодо виконання вимоги виконавця у 

справі №2а-287/10/0570 за позовом 

Бєляєва О.А. до Кабінету Міністрів 

України, Національного агентства 

України з питань забезпечення 

ефективного використання енергетичних 

ресурсів про визнання протиправним та 

скасування розпорядження та наказів, 

зобов'язання вчинити дії щодо 

поновлення на роботі, стягнення 

грошової компенсації за час вимушеного 

прогулу

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

63 Витяг з протоколу засідання КМУ Кабінет Міністрів України 15 від 10.04.2019 138/0/9-19 від 15.04.2019 8. Рішення з окремих питань

Центр адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу

64 Запит на інформацію 120/0/15-19 від 15.04.2019

Про надання роз'яснення щодо стажу 

роботи на керівних посадах необхідний 

був для зайняття посади начальника 

районного відділення ОДПІ та ін.

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

65 Листи зовнішніх кореспондентів

Українська асоціація досконалості та 

якості 62 від 20.02.2019

2176/0/11-19 від 

26.02.2019

Про 20-й Міжнародний проект " Сузір’я 

якості 2019"

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

66 Звернення громадянина (Заява) Г-376-19 від 23.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

67 Звернення громадянина (Заява) П-312-19 від 04.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння чергового рангу Відділ роз’яснювальної роботи

68 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 9946/1/1-19 від 25.03.2019

3290/0/11-19 від 

25.03.2019

Щодо фактів грубого порушення 

законодавства в ході організації та 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантної посади державної служби 

категорії «Б» - начальника Головного 

управління Держпраці у 

Дніпропетровській області

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

69 Листи зовнішніх кореспондентів

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 45-15-44 від 01.04.2019

3710/0/11-19 від 

03.04.2019 Додаткова угода

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

70 Листи зовнішніх кореспондентів

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 45-15-43 від 28.03.2019

3708/0/11-19 від 

03.04.2019

Акти наданих послуг за березень 2019 

року

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

71 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство фінансів України 16020-03-5/9510 від 03.04.2019

3653/0/11-19 від 

03.04.2019

Щодо заміни додатка до листа від 

02.04.2019 № 16010-03-5/9396

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

72 Звернення громадянина (Скарга) 43/0/14-19 від 03.04.2019

Скарга на дисциплінарну 

відповідальність

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

73 Листи зовнішніх кореспондентів УШУ НАДС 350 від 17.04.2019

4289/0/11-19 від 

17.04.2019

Про внесення змін до кошторису за 

коштами загального фонду

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку



74 Листи зовнішніх кореспондентів

Бородянська селищна рада Київської 

області 01-28-772 від 03.04.2019

3860/0/11-19 від 

09.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

можливості зарахування окремих 

періодів роботи Відділ роз’яснювальної роботи

75 Звернення громадянина (Заява) Б-311-19 від 04.04.2019

Про проведення службового 

розслідування стосовно керівника 

державної служби

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

76 Листи зовнішніх кореспондентів

Чернівецька міська рада виконавчий 

комітет 01/02-06/764 від 25.03.2019

3633/0/11-19 від 

02.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

обчислення стажу Відділ роз’яснювальної роботи

77 Звернення громадянина (Заява) Г-320-19 від 08.04.2019

Щодо зарахування до стажу певних 

періодів роботи Відділ роз’яснювальної роботи

78 Листи зовнішніх кореспондентів

Полтавський національний технічний 

університет ім. Юрія Кондратюка 15-11-669 від 02.04.2019

3726/0/11-19 від 

04.04.2019 Акти наданих послуг

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

79 Листи зовнішніх кореспондентів

Комунальний вищий навчальний заклад 

"Вінницька академія непервинної 

освіти" 01/18-338 від 29.03.2019

3670/0/11-19 від 

03.04.2019

Запрошення на Всеукраїнську науково-

практичну конференцію "Актуальні 

проблеми підготовки фахівців до 

державної служби" Керівництво

80 Звернення громадянина (Заява) К-302-19 від 02.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

правильності внесення запису про 

звільнення Відділ роз’яснювальної роботи

81 Звернення громадянина (Скарга) 48/0/14-19 від 15.04.2019

Скарга на рішення про накладення 

дисциплінарного стягнення

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

82 Листи зовнішніх кореспондентів GIZ

4572/0/11-19 від 

02.05.2019 Про делегування Чмиги В.О. до Грузії Відділ управління персоналом

83 Листи зовнішніх кореспондентів Сумський державний університет 06.06.03/08-06/1724 від 05.04.2019

3879/0/11-19 від 

09.04.2019 Акти наданих послуг

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

84 Звернення громадянина (Заява) Т-296-19 від 02.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння чергового рангу державного 

службовця Відділ роз’яснювальної роботи

85 Звернення громадянина (Заява) В-323-19 від 08.04.2019

Щодо обчислення стажу в органах 

місцевого самоврядування Відділ роз’яснювальної роботи

86 Листи зовнішніх кореспондентів

Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку 18/02/8426 від 05.04.2019

3883/0/11-19 від 

09.04.2019

Щодо надання роз’яснень про 

зарахування до стажу роботи для 

присвоєння чергового рангу Відділ роз’яснювальної роботи

87 Листи зовнішніх кореспондентів

Головне управління Державної 

міграційної служби України в Донецькій 

області 1401,7-6544/14.1-19 від 05.04.2019

3853/0/11-19 від 

09.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

зарахування до стажу Відділ роз’яснювальної роботи

88 Звернення громадянина (Скарга) Д-330-19 від 10.04.2019

Скарга на протиправну діяльність 

начальника Управління з питань 

містобудування та архітектури Одеської 

ОДА Бєлєнко Н.В.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

89 Листи зовнішніх кореспондентів

Житомирський державний 

технологічний університет 44-18.00/625 від 05.04.2019

3942/0/11-19 від 

10.04.2019 Акти наданих послуг

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку



90 Звернення громадянина (Заява) К-378-19 від 23.04.2019

Про надання роз'яснення чи вважається 

просування по службі начальника 

відділу у складі окремого управління, що 

є структурною одиницею Департаменту, 

на посаду начальника цього управління 

та заступника начальника відділу у 

складі управління на посаду начальника 

цього Відділ роз’яснювальної роботи

91 Звернення громадянина (Заява) К-318-19 від 08.04.2019

Щодо можливості присвоєння чергового 

рангу державного службовця Відділ роз’яснювальної роботи

92 Звернення громадянина (Заява) Р-308-19 від 03.04.2019

Про проведення перевірки щодо 

законності прийняття рішень складом 

постійно діючої дисциплінарної комісії

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

93 Звернення громадянина (Скарга) 42/0/14-19 від 03.04.2019

Скарга про вжиття заходів щодо 

незаконних дійКруковського Д.В.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

94 Листи зовнішніх кореспондентів

Державна екологічна інспекція у 

Хмельницькій області 01-791/03 від 02.04.2019

3749/0/11-19 від 

04.04.2019 Акти наданих послуг

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

95 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 7522/0/2-19 від 08.04.2019

3871/0/11-19 від 

09.04.2019

Щодо недопущення призначення 

Кирилюка О.В. на посаду Голови 

Держгеонадр без дотримання 

встановленої законодавством 

процедури

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

96 Листи зовнішніх кореспондентів ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна" ТІ-443 від 26.03.2019

3738/0/11-19 від 

04.04.2019

Про пропозиції до програми підвищення 

кваліфікації державних службовців 

навчання з тематики підвищення 

прозорості місцевої влади

Експертна група з питань підготовки та 

підвищення кваліфікації

97 Листи зовнішніх кореспондентів

Служба у справах дітей та сім'ї 

Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації 105/78-422 від 03.04.2019

3740/0/11-19 від 

04.04.2019

Про надання інформації щодо 

використання відпустки по догляду за 

дитиною Відділ роз’яснювальної роботи

98 Листи зовнішніх кореспондентів

Національний університет водного 

господарства та природокористування 001-619 від 05.04.2019

3982/0/11-19 від 

11.04.2019

Про переведення на навчання на 

контрактній основі Синюк О.О.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

99 Листи зовнішніх кореспондентів

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 1003 від 16.04.2019

4245/0/11-19 від 

17.04.2019

Щодо акту наданих послуг за березень 

2019 року

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

100 Листи зовнішніх кореспондентів

Сумська обласна державна 

адміністрація 01-17/3738 від 04.04.2019

3739/0/11-19 від 

04.04.2019

Про надання роз'яснень кого необхідно 

визначати адміністратором під час 

проведення конкурсу, якщо у 

структурному підрозділі зі статусом 

юридичної особи публічного права 

призначено лише керівника, а всі інші 

посади є вакантними Відділ роз’яснювальної роботи

101 Листи зовнішніх кореспондентів

Сумська обласна державна 

адміністрація 01-17/3969 від 10.04.2019

3941/0/11-19 від 

10.04.2019 Про надання розяснень Відділ роз’яснювальної роботи



102 Листи зовнішніх кореспондентів Чорноморський НУ ім. П.Могили 04/30-17 від 01.04.2019

3913/0/11-19 від 

09.04.2019

Додаткова угода до державного 

контракту

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

103 Звернення громадянина (Заява) Є-339-19 від 12.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

104 Листи зовнішніх кореспондентів

Державне агентство з питань 

електронного урядування України 1/04-1-712 від 03.04.2019

3674/0/11-19 від 

03.04.2019 Щодо надання роз'яснення про ранги Відділ роз’яснювальної роботи

105 Звернення громадянина (Заява) Д-324-19 від 08.04.2019 Щодо проведення перевірки

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

106 Звернення громадянина (Заява) Д-334-19 від 11.04.2019

Про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності Ноняка М.В. та інше

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

107 Звернення громадянина (Заява) К-328-19 від 09.04.2019

Про долучення до заяви копії ухвали 

окружного адміністративного суду м. 

Києва

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

108 Звернення громадянина (Заява) Н-333-19 від 11.04.2019

Про визнання протиправним, 

скасування розпорядження про 

звільнення з посади та поновлення на 

роботі

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

109 Звернення громадянина (Скарга) К-313-19 від 04.04.2019

Про порушення прав з боку Голови ДСА 

Холоднюка З.В.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

110 Запит на інформацію 117/0/15-19 від 11.04.2019

Про надання інформації щодо досвіду 

роботи на керівних посадах

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

111 Звернення громадянина (Заява) К-341-19 від 12.04.2019

Щодо проведення перевірки в 

Ніжинському міськрайонному суді

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

112 Листи зовнішніх кореспондентів

Головне управління Держпраці у 

Дніпропетровській області 3085-16/04 від 03.04.2019

3938/0/11-19 від 

10.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

можливості застосування 

співвідношення між рангами державних 

службовців і спеціальними званнями 

працівників посадових осіб органів 

доходів і зборів до спеціальних звань Відділ роз’яснювальної роботи

113 Листи зовнішніх кореспондентів

Комунальний заклад "Сумський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 338/01 від 17.04.2019

4312/0/11-19 від 

18.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

114 Звернення громадянина (Скарга) С-322-19 від 08.04.2019 Скарга на дії державного службовця

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

115 Звернення громадянина (Заява) Г-374-19 від 23.04.2019

Про надання інформації щодо статусу 

державного службовця, рангу та ін. Відділ роз’яснювальної роботи

116 Звернення громадянина (Заява) Д-316-19 від 08.04.2019

Про притягення до дисциплінарної 

відповідальності Голову 

Укртрансбезпеки Ноняка М.В.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

117 Звернення громадянина (Скарга) С-321-19 від 08.04.2019 Скарга на дії державного службовця

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади



118 Листи зовнішніх кореспондентів

Національне агентство з питань 

запобігання корупції 10-22/43552/19 від 24.05.2019

5179/0/11-19 від 

24.05.2019

Щодо участі у нараді щодо опрацювання 

контрольних питань самооцінки Керівництво

119 Звернення громадянина (Заява) Ш-404-19 від 03.05.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

120 Листи зовнішніх кореспондентів Національна служба здоров'я України 2690/3.1-08-19 від 15.04.2019

4133/0/11-19 від 

15.04.2019

Щодо затвердження переліку посад, які 

виконують функції з обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

121 Запит на інформацію ГО "Рабів до раю не пускають" 103/0/15-19 від 02.04.2019

Про проведення конкурсів на заміщення 

вакантних посад

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

122 Листи зовнішніх кореспондентів Вища рада правосуддя України 14713/0/9-19 від 16.04.2019

4253/0/11-19 від 

17.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

присвоєння чергвого рангу державного 

службовця Відділ роз’яснювальної роботи

123 Листи зовнішніх кореспондентів

Черкаський національний університет 

ім. Богдана Хмельницького 642/01-11 від 09.04.2019

3928/0/11-19 від 

10.04.2019 Доопрацьована додаткова угода

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

124 Листи зовнішніх кореспондентів

Національний університет " Львівська 

політехніка" 68-01-739 від 08.04.2019

3927/0/11-19 від 

10.04.2019

Про додаткову угоду до Державного 

контракту

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

125 Листи зовнішніх кореспондентів Вища рада правосуддя України 15523/0/9-19 від 19.04.2019

4419/0/11-19 від 

22.04.2019

Про затвердження переліку посад 

працівників, які виконують функції з 

обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

126 Листи зовнішніх кореспондентів Українська координаційна рада 18/04/19-003 від 18.04.2019

4438/0/11-19 від 

23.04.2019

Про проведення службового 

розслідування щодо неправомірного 

включення членами Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби 

Олексія Ковиліна до конкурсу на 

заміщення вакантної посади Голови 

Державної податкової служби

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

127 Листи зовнішніх кореспондентів Байковецька сільська рада 2/514 від 04.04.2019

3975/0/11-19 від 

11.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

встановлення надбавки за почесне 

звання Відділ роз’яснювальної роботи

128 Листи зовнішніх кореспондентів Адміністрація Президента України 02-01/616 від 11.04.2019

4021/0/11-19 від 

12.04.2019

Запит про проведення спецперевірки 

стосовно Безкоровайного А.а.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

129 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 15465/0/1-19 від 03.05.2019

4632/0/11-19 від 

06.05.2019

Щодо надання пропозицій до проекту 

Річної національної програми під егідою 

Комісії Україна - НАТО на 2020 рік

Центр адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу

130 Запит на інформацію 105/0/15-19 від 03.04.2019

Про надання інформації чи вважається 

службова особа, яка знаходиться у 

відпустці, слудбовою особою, чи 

зберігається за нею в цей час її статус, 

права та обов'язки

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю



131 Листи зовнішніх кореспондентів

Управління (Центр) надання 

адміністративних послуг Оболонської 

районної в м. Києві державної 

адміністрації 156/01-34 від 10.04.2019

4026/0/11-19 від 

12.04.2019

Про надання роз'яснення щодо оплати 

працівників Управління Відділ роз’яснювальної роботи

132 Листи зовнішніх кореспондентів Уповноважений ВРУ з прав людини 5637.4/С/223.7/19/25.2 від 04.04.2019

3892/0/11-19 від 

09.04.2019 Щодо розгляду звернення Скробач Б.М.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

133 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 11950/1/1-19 від 18.04.2019

4327/0/11-19 від 

18.04.2019

Щодо направлення на погодження до 

центральних та місцевих органів влади 

проекту розпорядження КМУ "Про 

затвердження плану заходів на 2019-

2021 роки з реалізації Національної 

транспортної стратегії України"

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

134 Звернення громадянина (Заява) Л-315-19 від 05.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння рангу Відділ роз’яснювальної роботи

135 Листи зовнішніх кореспондентів

Інститут гуманітарної підготовки та 

державного управління 22 від 09.04.2019

4047/0/11-19 від 

12.04.2019

Щодо погодження відрахування Яцків 

М.І.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

136 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство закордонних справ України 201/17-910/6-1271 від 05.04.2019

3764/0/11-19 від 

05.04.2019

Про скасування результатів конкурсу на 

зайняття вакантної посади першого 

секретаря Посольства України в 

Королівстві Нідерланди

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

137 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство закордонних справ України 413/11-180-1072 від 10.04.2019

4005/0/11-19 від 

11.04.2019

Про візит в Україну Верховного комісара 

ОБСЄ у справах національних меншин

Управління адміністративного 

забезпечення

138 Листи зовнішніх кореспондентів Академія фінансового моніторингу 335/9100-04 від 03.05.2019

4622/0/11-19 від 

03.05.2019

Про доопрацьований проект 

державного контракту

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

139 Листи зовнішніх кореспондентів

Державний вищий навчальний заклад 

"Донецький національний технічний 

університет" 01-15/404 від 08.04.2019

4037/0/11-19 від 

12.04.2019

Про додаткові угоди та акти наданих 

послуг

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

140 Звернення громадянина (Скарга) Б-314-19/1 від 10.04.2019

Щодо скасування конкурсу без 

належних на те причин

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

141 Звернення громадянина (Заява) А-336-19 від 11.04.2019

Щодо вжиття всіх можливих заходів щоб 

Грушівський сільський голова 

Попельнюк В.О. більше не перешкоджав 

реалізації законних прав автора 

звернення

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

142 Звернення громадянина (Заява) Т-43/12-19 від 02.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

правомірності призначення 

виконуючого обов1язки за вакантною 

посадою керівника структурного 

підрозділу в державному органі ТУОВА 

ОЛЕНА ЮРІЇВНА вул. Шосейна, 105, кв. 4, 

м. Миколаїв, 54020, тел. 0675111593 Відділ роз’яснювальної роботи

143 Листи зовнішніх кореспондентів

Окружний адміністративний суд м. 

Києва 640/3309/19 від 26.03.2019

4257/0/11-19 від 

17.04.2019

Ухвала про прийняття позовної заяви до 

розгляду та відкриття провадження у 

справі за позовом Вац О.І.

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення



144 Запит на інформацію 102/0/15-19 від 02.04.2019

Щодо зарахування до стажу державної 

служби

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

145 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 8395/0/2-19 від 19.04.2019

4392/0/11-19 від 

22.04.2019 Щодо внесення змін до актів

Експертна група з питань нормативного 

забезпечення менеджменту персоналу

146 Листи зовнішніх кореспондентів

Херсонський національний технічний 

університет 12-07/88 від 09.04.2019

4017/0/11-19 від 

12.04.2019

Акт наданих послуг за березень 2019 

року з питань підготовки магістрів

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

147 Листи зовнішніх кореспондентів

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 45-15-42 від 28.03.2019

3711/0/11-19 від 

03.04.2019 Акти наданих послуг за лютий 2019 року

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

148 Звернення громадянина (Скарга) С-305-19 від 03.04.2019

Щодо можливих протиправних дій 

окремих посадових осіб Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

149 Листи зовнішніх кореспондентів

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв'язку та 

інформатизації 08-2446/171 від 23.04.2019

4482/0/11-19 від 

24.04.2019

Про затвердження переліку посад 

працівників, які виконують функції з 

обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

150 Листи зовнішніх кореспондентів Національна служба здоров'я України 2547/3-15-19 від 12.04.2019

4084/0/11-19 від 

15.04.2019

Щодо затвердження переліку посад, які 

виконують функції з обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

151 Листи зовнішніх кореспондентів Університет митної справи та фінансів 10-29/01/489 від 12.04.2019

4053/0/11-19 від 

12.04.2019

Додаткова угода до Державного 

контракту про надання послуг з 

підготовки магістрів

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

152 Звернення громадянина (Заява) Ц-304-19 від 03.04.2019

Про надання роз’яснень щодо стажу 

державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

153 Листи зовнішніх кореспондентів

Державний університет інфраструктури 

та технологій 01/7-339 від 08.04.2019

3964/0/11-19 від 

10.04.2019

Про внесення Університет до переліку 

уповноважених закладів вищої освіти

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

154 Звернення громадянина (Заява) Л-405-19 від 03.05.2019

Про залишення на навчанні за 

державним замовленням Відділ роз’яснювальної роботи

155 Листи зовнішніх кореспондентів

Державна інспекція енергетичного 

нагляду України 7/13-57-19 від 10.04.2019

4272/0/11-19 від 

17.04.2019

Про звільнення в порядку переведення 

Герасименка О.О. Відділ управління персоналом

156 Звернення громадянина (Заява) Р-326-19 від 08.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

157 Запит на інформацію 110/0/15-19 від 08.04.2019

Щодо категорій осіб , які займають 

відповідальне становище

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

158 Листи зовнішніх кореспондентів Академія фінансового моніторингу 305/9120-04 від 19.04.2019

4371/0/11-19 від 

19.04.2019

Про акти наданих послуг на підвищення 

кваліфікації державних службовців

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

159 Звернення громадянина (Скарга) К-354-19 від 16.04.2019 Про порушення законних прав

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

160 Листи зовнішніх кореспондентів

Харківський регіональний інститут 

державного управління 01-941/12 від 23.04.2019

4589/0/11-19 від 

02.05.2019 Щодо переведення Корнілової В.К.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

161 Листи зовнішніх кореспондентів Національна служба здоров'я України 2388/3.1-08-19 від 05.04.2019

3884/0/11-19 від 

09.04.2019

Про затвердження переліку посад, які 

виконують функції з обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення



162 Листи зовнішніх кореспондентів

Міжрегіональне управління НАДС в 

Одеській, Миколаївській та Херсонській 

областях, АР Крим та м. Севастополі 01-22/222-136 від 23.04.2019

4571/0/11-19 від 

02.05.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу держанвої служби Відділ роз’яснювальної роботи

163 Листи зовнішніх кореспондентів Сумський державний університет 06.06.03/08-06/1806 від 10.04.2019

4081/0/11-19 від 

15.04.2019

Додаткова угода до державного 

контракту про надання послуг з 

підготовки магістрів

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

164 Листи зовнішніх кореспондентів

Інститут підвищення кваліфікації 

керівних кадрів НАДУ при Президентові 

України 23-11/202 від 16.05.2019

5062/0/11-19 від 

21.05.2019

Про підвищення кваліфікації у червні 

2019 року Відділ управління персоналом

165 Запит на інформацію 126/0/15-19 від 18.04.2019

Про надання інформації щодо надання 

роз'яснення про присвоєння рангів

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

166 Листи зовнішніх кореспондентів

Тернопільська обласна державна 

адміністрація

4166/0/11-19 від 

16.04.2019

Про участь у роботі "круглого столу" на 

тему:"Публічна служба України: реалії та 

перспективи розвитку в умовах 

децентралізації" Відділ управління персоналом

167 Звернення громадянина (Скарга) 32/0/13-19 від 11.05.2019

Про скасування результатів конкурсу на 

заміщення вакантної посади начальника 

управління Державної служби якості 

освіти у тернопільській області

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

168 Звернення громадянина (Скарга) 44/0/14-19 від 04.04.2019

Скарга на порушення прав працівників 

відділу управління державною власністю 

та захисту інтересів держави Мінрегіон 

України та порушення вимог 

нормативно-правових актів КМУ

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

169 Звернення громадянина (Заява) І-295-19 від 01.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

170 Звернення громадянина (Заява) Ш-363-19 від 18.04.2019

Щодо приведення у відповідність 

інформації про публічність особи Відділ роз’яснювальної роботи

171 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 7090/0/2-19 від 03.04.2019

3675/0/11-19 від 

03.04.2019

Щодо проведення слубжбової перевірки 

відносно керівного складу Головного 

управління Державної служби України з 

питань праці у Київській області

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

172 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 16682/1/1-19 від 21.05.2019

5116/0/11-19 від 

23.05.2019

Звернення народного депутата Берези 

Ю.М. щодо порушення дисциплінарного 

провадження стосовно голови 

Державної служби України з питань 

праці Р.Т.Чернеги за фактами 

перешкоджання діяльності Громадської 

ради при Державній службі України з 

питань праці

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

173 Листи зовнішніх кореспондентів

Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України 1519/24/13 від 10.04.2019

3961/0/11-19 від 

10.04.2019

Про затвердження переліку посад 

працівників, які виконуються функції з 

обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення



174 Звернення громадянина (Заява) Р-327-19 від 08.04.2019

Про прийняття відповідних мір щодо 

працівників лікарні (Черниш Е.В.)

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

175 Листи зовнішніх кореспондентів Державна служба України з питань праці 2839/3/7.1-ОБ-19 від 04.04.2019

3855/0/11-19 від 

09.04.2019 Про погодження проекту постанови КМУ

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

176 Листи зовнішніх кореспондентів Державна служба статистики України 05.4-08/134-19 від 26.04.2019

4573/0/11-19 від 

02.05.2019

Про надання інформації стосовно 

прогресу України в досягненні цілей 

сталого розвитку

Відділ інформаційно-аналітичного 

забезпечення

177 Звернення громадянина (Заява) Б-346-19 від 15.04.2019

Щодо зарахування до стажу державної 

служби Відділ роз’яснювальної роботи

178 Листи зовнішніх кореспондентів

Національне агентство з питань 

запобігання корупції 112-05/31206/19 від 22.04.2019

4487/0/11-19 від 

24.04.2019

Про надання роз'ясненн щодо 

застосування законодавства з питань 

державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування Відділ роз’яснювальної роботи

179 Звернення громадянина (Заява) Д-344-19 від 15.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

поновлення на роботі

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

180 Звернення громадянина (Заява) Н-395-19 від 02.05.2019

Згода на переведення на посаду Голови 

Державної податкової служби

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

181 Звернення громадянина (Скарга) 54/0/14-19 від 03.05.2019

Про проведення перевірки щодо 

незаконного звільнення з посади

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

182 Запит на інформацію 108/0/15-19 від 05.04.2019

Про надання інформації чи може 

держслужбовець Подоляк В.П. обіймати 

посаду начальника Управління 

безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини ГУ 

Держпродспоживслужби у Львівській 

області

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

183

Документи Комісії вищого корпусу 

державної служби

Житомирський окружний 

адміністративний суд 173/0/18-19 від 19.04.2019

Повістка про виклик Справа 

№240/3971/19

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

184 Листи зовнішніх кореспондентів

Гребінківська міська рада Полтавської 

області 03.1-17/499 від 09.04.2019

4108/0/11-19 від 

15.04.2019

Про надання роз’яснення щодо 

призначення на посаду державного 

реєстратора в орган місцевого 

самоврядування Відділ роз’яснювальної роботи

185 Листи зовнішніх кореспондентів

Державна служба морського та 

річкового транспорту України 1199/04/14-19 від 24.05.2019

5167/0/11-19 від 

24.05.2019

Про направленн япроекту постанови 

КМУ "Про внесення змін до деяких актів 

КМУ"

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

186 Листи зовнішніх кореспондентів

Департамент патрульної поліції 

Національної поліції України 6071/41/4/02-2019 від 04.04.2019

3824/0/11-19 від 

08.04.2019

Про затвердження переліку посад 

працівників, які виконують функції з 

обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

187 Звернення громадянина (Заява) В-352-19 від 16.04.2019 Щодо навчання

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення



188 Звернення громадянина (Заява) К-380-19 від 23.04.2019

Щодо прийняття відповідних мір 

реагування на ситуацію, що сталася

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

189 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство соціальної політики України 570/0/206-19 від 17.04.2019

4287/0/11-19 від 

17.04.2019

Роз'яснення чинного законодавства 

України Відділ роз’яснювальної роботи

190 Листи зовнішніх кореспондентів

Головне територіальне управління 

юстиції у Сумській області 08-02/236 від 03.04.2019

3857/0/11-19 від 

09.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

підвищення кваліфікації

Експертна група з питань розвитку 

освітніх послуг

191 Звернення громадянина (Заява) Б-459-19 від 17.05.2019

Про надання копії протоколу засідання 

комісії Відділ управління персоналом

192 Листи зовнішніх кореспондентів Адвокатське об’єднання "Даніель Санті" 11/03-19-з3 від 10.04.2019

4227/0/11-19 від 

16.04.2019

Щодо роз’яснень до якої категорії посад 

належить посада Відділ роз’яснювальної роботи

193 Листи зовнішніх кореспондентів Верховний суд України 826/4019/16/19718/19 від 25.04.2019

4575/0/11-19 від 

02.05.2019

Повістка про виклик за позовом 

Жарінової А.Г.

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

194 Листи зовнішніх кореспондентів

Львівський регіональний інститут 

державного управління 95/15 від 11.04.2019

4252/0/11-19 від 

17.04.2019

Щодо погодження переведення Митка 

М.І.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

195 Листи зовнішніх кореспондентів УШУ НАДС 351 від 17.04.2019

4288/0/11-19 від 

17.04.2019

Про внесення змін до кошторису за 

коштами спеціального фонду

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

196 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 6054/89/1-19 від 10.05.2019

4748/0/11-19 від 

10.05.2019 Щодо пріоритетів КМУ до 2022 року

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

197 Звернення громадянина (Заява) К-356-19 від 17.04.2019

Зауваження на висновок дисциплінарної 

комісії

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

198 Звернення громадянина (Заява) Х-49/12-19 від 17.04.2019 Про неотримання відповіді

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

199 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 8072/0/2-19 від 16.04.2019

4247/0/11-19 від 

17.04.2019

Щодо Висновків-2018 Європейського 

комітету соціальних прав

Експертна група з питань інституційного 

розвитку служб управління персоналом

200 Листи зовнішніх кореспондентів

Інститут підвищення кваліфікації 

керівних кадрів НАДУ при Президентові 

України 23-11/68 від 09.04.2019

4225/0/11-19 від 

16.04.2019

Про потреби у підвищенні кваліфікації 

працівників на 2021-2022 роки Відділ управління персоналом

201 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство фінансів України 33020-07-5/11157 від 22.04.2019

4451/0/11-19 від 

23.04.2019 Щодо запрошення на тренінг з аудиту Відділ управління персоналом

202 Листи зовнішніх кореспондентів

Державний архів Житомирської області 

Житомирської ОДА 07-10/342 від 10.04.2019

4237/0/11-19 від 

16.04.2019 Про створення дисциплінарної комісії

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

203 Листи зовнішніх кореспондентів Національна поліція України 4611/07/39-2019 від 19.04.2019

4346/0/11-19 від 

19.04.2019

Про новий перелік посад працівників, які 

виконують функції з обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

204 Звернення громадянина (Скарга) С-353-19 від 16.04.2019

Про проведення службового 

розслідування

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

205 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 14036/1/1-19 від 24.04.2019

4502/0/11-19 від 

25.04.2019

До звернення народного депутата 

України Антонищака А.Ф. від 18.04.2019 

№ 1179 щодо негайного виконання 

рішення суду

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

206 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 8414/0/2-19 від 19.04.2019

4399/0/11-19 від 

22.04.2019

Щодо проведення службового 

розслідування корупційних 

правопорушень, вчинених державними 

службовцями, які займають посади 

державної служби категорії «А»

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади



207 Листи зовнішніх кореспондентів

Харківський національний економічний 

університет ім. Семена Кузнеця 19/82-46-32 від 16.04.2019

4296/0/11-19 від 

18.04.2019

Про акти наданих послуг за квітень 2019 

року

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

208 Листи зовнішніх кореспондентів УШУ НАДС 349 від 16.04.2019

4208/0/11-19 від 

16.04.2019

Про надання дозволу на попередню 

оплату

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

209 Запит на інформацію 131/0/15-19 від 24.04.2019

Щодо надання інформації чи повинна 

надаватися копіця посадововї інструкції 

працівника міністерства на запит на 

публічну інформацію

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

210 Листи зовнішніх кореспондентів

Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара 88-552-101 від 12.04.2019

4119/0/11-19 від 

15.04.2019

Про погодження переведення 

Промишлянської А.В. та Чепурко Н.С.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

211 Листи зовнішніх кореспондентів

Львівський регіональний інститут 

державного управління 97/15/01 від 12.04.2019

4088/0/11-19 від 

15.04.2019

Щодо погодження відрахування 

Мартинів О.І.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

212 Листи зовнішніх кореспондентів Пологівська РДА Запорізької області 01-31/0307 від 26.04.2019

4599/0/11-19 від 

03.05.2019

Про надання роз'яснення щодо 

практичного застосування 

законодавства з питань проходження 

державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

213 Листи зовнішніх кореспондентів

Інститут права та післядипломної освіти 

Мін'юст України 165 від 12.04.2019

4077/0/11-19 від 

12.04.2019

Про обсяги державного замовлення, а 

також обсяги фінансування на 

підвищення кваліфікації державних 

службовців

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

214 Листи зовнішніх кореспондентів Адвокат Ягунов Дмитро б/н від 11.04.2019

4123/0/11-19 від 

15.04.2019

Заява про проведення службового 

розслідування корупційних 

правопорушень, вчинених державними 

службовцями, які займають посади 

державної служби категорії "А"

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

215 Листи зовнішніх кореспондентів МОЗ України 11.1-29/218/11105 від 26.04.2019

4578/0/11-19 від 

02.05.2019 Щодо погодження постанови

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

216 Листи зовнішніх кореспондентів Чорноморський НУ ім. П.Могили 04/30-18 від 10.04.2019

4016/0/11-19 від 

12.04.2019

Додаткові угоди та акти наданих послуг 

за січень, лютий, березень 2019 року

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

217 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство юстиції України 3221/14.1/11-19 від 11.04.2019

4110/0/11-19 від 

15.04.2019

Щодо переліку посад працівників, які 

виконують функції з обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

218 Звернення громадянина (Заява) Д-319-19 від 08.04.2019

Щодо надання результатів оцінювання 

професійної компетентності презентації 

за кожною окремою вимогою Відділ управління персоналом

219 Листи зовнішніх кореспондентів

Білопільська районна рада Сумської 

області 167/01-39 від 28.03.2019

3612/0/11-19 від 

02.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

правильності присвоєння рангів 

державних службовців Відділ роз’яснювальної роботи

220 Листи зовнішніх кореспондентів

Чернігівський національний 

технологічний університет МОН України 105/08-673 від 08.04.2019

3835/0/11-19 від 

08.04.2019

Доопрацьовані Додаткова угода та акти 

наданих послуг

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку



221 Листи зовнішніх кореспондентів Володимирецька селищна рада 02-23/705 від 16.04.2019

4347/0/11-19 від 

19.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

застосування законодавства з питань 

служби в органах місцевого 

самоврядування Відділ роз’яснювальної роботи

222 Листи зовнішніх кореспондентів

Івано-Франківський окружний 

адміністративний суд

4473/0/11-19 від 

23.04.2019

Про визнання протиправним та 

скасування наказу щодо звільнення, 

поновлення на роботі, стягнення 

серднього заробітку за час вимушеного 

прогулу

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

223 Листи зовнішніх кореспондентів

Одеський регіональний інститут 

державного управління 01/13/191 від 01.04.2019

3607/0/11-19 від 

02.04.2019

Про Додаткову угоду до Державного 

контракту № 99 та Акти наданих послуг

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

224 Звернення громадянина (Скарга) К-368-19 від 22.04.2019

Щодо проведення службової перевірки 

та прийняття рішення згідно чинного 

законодавства

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

225 Листи зовнішніх кореспондентів

Національне агентство України з питань 

виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних 

та інших злочинів 3678/1-31-19/7 від 16.05.2019

4990/0/11-19 від 

17.05.2019

Про погодження проекту постанови КМУ 

"Про внесення змін до пункту 4 

Положення про Національне агентство 

україни з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів"

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

226 Листи зовнішніх кореспондентів

Громадська спілка "Українська асоціація 

освіти дорослих" 01-02/66 від 19.04.2019

4422/0/11-19 від 

22.04.2019

Про участь у "круглому столі" для 

обговорення порблем освіти дорослих 

на національному рівні

Експертна група з питань розвитку 

освітніх послуг

227 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 17990/0/1-19 від 25.05.2019

5222/0/11-19 від 

27.05.2019

Щодо засідання Спільної керівної ради 

Програми Україна - НАТО з професійного 

розвитку цивільного персоналу сектору 

безпеки та оборониУкраїни

Центр адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу

228 Звернення громадянина (Заява) Г-340-19 від 12.04.2019

Про надання роз’яснень чи 

зараховується стаж роботи на посаді 

радника голови Жовківської РДА до 

стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

229 Звернення громадянина (Скарга) Б-314-19 від 05.04.2019

Щодо скасування конкурсу без 

належних на те причин

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

230 Листи зовнішніх кореспондентів

Вінницький торговельно-економічний 

інститут 01-57/690 від 19.04.2019

4423/0/11-19 від 

22.04.2019

Про участь у проведенні всеукраїнського 

заходу "Проаво на державну службу" Керівництво

231 Звернення громадянина (Заява) К-359-19 від 18.04.2019

Про проведення службового 

розслідування щодо дій осіб 

Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у 

Кіровоградській області

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

232

Документи Комісії вищого корпусу 

державної служби

Другий апеляційний адміністративний 

суд 196/0/18-19 від 13.05.2019

Повістка про виклик до суду в 

адміністративній справі №820/4038/18

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

233 Звернення громадянина (Скарга) Г-348-19 від 15.04.2019 Щодо проведенян перевірки

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади



234 Листи зовнішніх кореспондентів

Херсонський національний технічний 

університет 12-07/99 від 22.04.2019

4480/0/11-19 від 

23.04.2019

Додаткова угода до Державного 

контракту № 67

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

235 Листи зовнішніх кореспондентів

Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку 18/02/7682 від 28.03.2019

3584/0/11-19 від 

01.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

236 Листи зовнішніх кореспондентів

Департамент захисту економіки 

Нацполіція України 5210/39/04-2019 від 25.04.2019

4506/0/11-19 від 

25.04.2019

Про затвердження Переліку посад 

працівників

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

237 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 8482/1/1-19 від 10.04.2019

3986/0/11-19 від 

11.04.2019

Стосовно розгляду Звіту про результати 

аудиту ефективності використання 

коштів державного бюджету, виділених 

Національному агентству України з 

питань державної служби на 

керівництво та функціональне 

управління у сфері державної

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

238

Документи Комісії вищого корпусу 

державної служби

Другий апеляційний адміністративний 

суд 179/0/18-19 від 24.04.2019

Повістка про виклик до суду в 

адміністративній справі №820/4038/18

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

239 Листи зовнішніх кореспондентів

Чернівецький національний університет 

ім. Юрія Федьковича 29/21-854 від 04.04.2019

3847/0/11-19 від 

08.04.2019 Акти наданих послуг

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

240 Листи зовнішніх кореспондентів ПФУ 12158/09-20 від 19.04.2019

4398/0/11-19 від 

22.04.2019 Щодо затвердження переліку посад

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

241 Листи зовнішніх кореспондентів

Інститут підвищення кваліфікації 

керівних кадрів НАДУ при Президентові 

України 23-11/24 від 28.03.2019

3760/0/11-19 від 

05.04.2019

Про надання відомостей щодо 

підвищення кваліфікації у 2020 році Відділ управління персоналом

242 Листи зовнішніх кореспондентів Українська школа урядування 415 від 21.05.2019

5073/0/11-19 від 

21.05.2019

Про участь у заключному заході 

Програми КМЄС "Лідерство в управлінні 

змінами" Керівництво

243 Листи зовнішніх кореспондентів

Проект Підтримка організацій-лідерів у 

протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" 

(SACCI) COP/12/2019 від 10.04.2019

4117/0/11-19 від 

15.04.2019

Про Меморандум щодо співробітництва 

стосовно надання міжнародної технічної 

допомоги

Експертна група з питань розвитку 

освітніх послуг

244 Звернення громадянина (Скарга) 47/0/14-19 від 11.04.2019

Скарга на рішення про накладення 

дисциплінарного стягнення

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

245 Документи територіальних органів НАДС

Міжрегіональне управління НАДС у 

Чернівецькій, Івано-Франківській та 

Тернопільській областях 24/ТО1003-19 від 01.04.2019 258/0/16-19 від 03.04.2019

Щодо прохання додатково виділити 

кошти по КЕКВ 2120

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

246 Звернення громадянина (Скарга) 46/0/14-19 від 11.04.2019

Щодо перевірення викладених фактів та 

скасування висновку щодо результатів 

оцінювання слудбової діяльності 

державного службовця Манойлика Д.В. 

та інше

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

247 Листи зовнішніх кореспондентів

Херсонський національний технічний 

університет 12-07/87 від 09.04.2019

4032/0/11-19 від 

12.04.2019

Зміни до Державного контакту від 09 

листопада 2016 року №67

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

248 Листи зовнішніх кореспондентів

Херсонський національний технічний 

університет 12-07/89 від 09.04.2019

4024/0/11-19 від 

12.04.2019

Акт наданих послуг за березень 2019 

року з питань підготовки магістрів

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку



249 Звернення громадянина (Заява) С-360-19 від 18.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

правомірності переведення державного 

службовця Відділ роз’яснювальної роботи

250 Запит на інформацію 128/0/15-19 від 22.04.2019

Про надання витягу із зведеної відомості 

середніх балів

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

251 Листи зовнішніх кореспондентів

Головне територіальне управління 

юстиції у Луганській області 2214/08-14/19 від 25.04.2019

3634/0/11-19 від 

02.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

252 Листи зовнішніх кореспондентів

Управління захисту економіки в 

Тернопільській області ДЗЕ Національної 

поліції України 1713/39/01/15-2019 від 10.04.2019

4329/0/11-19 від 

18.04.2019

Щодо порушень під час проведення 

конкурсу у Головному Територіальному 

управліннні юстиції у Тернопільській 

області

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

253 Звернення громадянина (Заява) Ш-375-19 від 23.04.2019

Про надання роз'яснення щодо участі у 

конкурсі Відділ роз’яснювальної роботи

254 Листи зовнішніх кореспондентів

Бершадська районна державна 

адміністрація Вінницької області 739 від 28.03.2019

3631/0/11-19 від 

02.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

присвоєння чергового рангу державного 

службовця Відділ роз’яснювальної роботи

255 Листи зовнішніх кореспондентів

Депутат Вишгородської міської ради VII 

скликання Виговський В.П. 3 від 19.04.2019

4542/0/11-19 від 

26.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

правомірності призначення Відділ роз’яснювальної роботи

256 Листи зовнішніх кореспондентів

Комітет ВРУ з питань державного 

будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування 04-14/15-1128 від 25.04.2019

4585/0/11-19 від 

02.05.2019 Щодо засідання 15 травня Комітету ВРУ

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

257 Звернення громадянина (Заява) Н-355-19/1 від 23.04.2019

Про надання роз’яснень щодо чинності 

постанови КМУ Відділ роз’яснювальної роботи

258 Листи зовнішніх кореспондентів

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України 4003-05/21073-03 від 21.05.2019

5298/0/11-19 від 

28.05.2019

Щодо погодження проектів 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України та Угоди

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

259 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 8687/0/2-19 від 24.04.2019

4509/0/11-19 від 

25.04.2019

Стосовно виконання рішень, прийнятих 

на VIII засіданні Координаційної ради з 

питань реформування державного 

управління

Відділ інформаційно-аналітичного 

забезпечення

260 Листи зовнішніх кореспондентів

Київська обласна державна 

адміністрація 11-13/2566/08/13-2019 від 02.04.2019

3725/0/11-19 від 

04.04.2019

Про надання роз'яснення чи 

зараховується зазначений період роботи 

до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

261 Звернення громадянина (Заява) Н-355-19 від 17.04.2019

Про надання роз’яснень щодо чинності 

постанови КМУ Відділ роз’яснювальної роботи

262 Звернення громадянина (Заява) Н-46/12-19 від 16.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння рангу НІКОЛАЙЧУК 

ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ пров. 

Клубний, 3, кв. 2, м. Рубіжне, Луганська 

область, 93003, тел. 0669448020 Відділ роз’яснювальної роботи

263 Листи зовнішніх кореспондентів

Фінансове управління Світловодської 

міської ради Кіровоградської області 127 від 26.03.2019

3587/0/11-19 від 

01.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

264 Листи зовнішніх кореспондентів

Сквирське об'єднане управління ПФУ 

Київської області 1121/12 від 02.04.2019

3761/0/11-19 від 

05.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння рангу Відділ роз’яснювальної роботи



265 Листи зовнішніх кореспондентів

Сквирське об'єднане управління ПФУ 

Київської області 1121/12 від 02.04.2019

3632/0/11-19 від 

02.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння рангу Відділ роз’яснювальної роботи

266 Листи зовнішніх кореспондентів

Новгород-Сіверська міська рада 

Чернігівської області 02-07/619 від 27.03.2019

3630/0/11-19 від 

02.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

розрахунку стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

267 Листи зовнішніх кореспондентів

Білківська сільська рада Іршавського 

району Закарпатської області 02-06/178 від 27.03.2019

3588/0/11-19 від 

01.04.2019

Про надання роз'яснення чи належить 

депутат місцевої ради, який не здійснює 

свої повноваження на постійній основі 

до осіб, які працюють у місцевій раді Відділ роз’яснювальної роботи

268 Листи зовнішніх кореспондентів Дніпровська міська рада 12/3-267 від 20.02.2019

3621/0/11-19 від 

02.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

зарахування до стажу Відділ роз’яснювальної роботи

269 Звернення громадянина (Заява) К-384-19 від 24.04.2019

Про надання роз'яснення щодо ЗУ "Про 

державну таємницю", зокрема, про 

встановлення надбавки до посадового 

окладу відповідно до ступеня 

секретності Відділ роз’яснювальної роботи

270 Листи зовнішніх кореспондентів

Національне агентство з питань 

запобігання корупції 90-10/26266/19 від 05.04.2019

3754/0/11-19 від 

05.04.2019

запит про надання чіткого 

роз&apos;яснення щодо питань 

проведення дисциплінарною комісією 

повторного голосування щодо рішення

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

271 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 8968/0/2-19 від 26.04.2019

4557/0/11-19 від 

26.04.2019

щодо участі у презентації результатів 

дослідження

Експертна група з питань нормативного 

забезпечення менеджменту персоналу

272 Листи зовнішніх кореспондентів

Криворізька міська рада виконавчий 

комітет 3/29/2451 від 16.04.2019

4420/0/11-19 від 

22.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння рангів Відділ роз’яснювальної роботи

273 Листи зовнішніх кореспондентів

Львівський регіональний інститут 

державного управління 108/15 від 24.04.2019

4590/0/11-19 від 

03.05.2019 Про переведення Полознікової Д.С.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

274

Документи Комісії вищого корпусу 

державної служби

Шостий апеляційний адміністративний 

суд 188/0/18-19 від 06.05.2019

Повістка-повідомлення по справі 

№640/2838/19

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

275 Листи зовнішніх кореспондентів

Міністерство аграрної політики та 

продовольсьтва України 37-25-7/10145 від 18.04.2019

4351/0/11-19 від 

19.04.2019

На затвердження перелік посад 

працівників Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, які 

виконують функції з обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

276 Листи зовнішніх кореспондентів

Знам'янський міськрайонний суд 

Кіровоградської області 01-10/27/2019 від 25.04.2019

4600/0/11-19 від 

03.05.2019 Про розгляд звернення Петкова В.П. Відділ роз’яснювальної роботи

277 Звернення громадянина (Заява) Б-381-19 від 24.04.2019

Про незаконні дії начальника Івано-

Франківської митниці Ватаманюка В.В.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

278 Запит на інформацію

Інформаційне агентство " Українські 

Новини" 136/0/15-19 від 03.05.2019

Про надання інформації стосовно 

кількості осіб звернулися до 

атестаційних комісій задля складання 

атестації з вільного володіння 

державною мовою в 2018 році

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю



279 Листи зовнішніх кореспондентів

Центр адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу 45/0/94-19 від 23.04.2019

4484/0/11-19 від 

24.04.2019 Щодо погодження премії

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

280 Листи зовнішніх кореспондентів Адвокат Покотило М.Б. 2 від 19.04.2019

4467/0/11-19 від 

23.04.2019

Адвокатський запит № 2 щодо 

прийняття Комісією рішення про 

залучення до роботи державних 

службовців з інших державних органів та 

ін.

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

281 Листи зовнішніх кореспондентів

Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України 2012/24/5 від 28.05.2019

5299/0/11-19 від 

28.05.2019 Про погодження проекту постанови КМУ

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

282 Звернення громадянина (Заява) О-52/12-19 від 23.04.2019

Про вжиття заходів для незаконного 

звільнення та ін. ОНАНКО НАТАЛІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА вул. Салютна, 1-А, кім. 

255, м. Київ, 04111, тел. 0951003767

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

283 Листи зовнішніх кореспондентів

Чернігівський об’єднаний міський 

територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки 1026 від 15.04.2019

4311/0/11-19 від 

18.04.2019

Щодо надання роз’яснень про віднесень 

роботи за фахом

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

284 Листи зовнішніх кореспондентів

Інститут підготовки кадрів державної 

служби зайнятості України 

Мінсоцполітики 234/08/19 від 19.04.2019

4377/0/11-19 від 

19.04.2019 Про внесення змін до додаткової угоди

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

285 Листи зовнішніх кореспондентів

Інститут підготовки кадрів державної 

служби зайнятості України 

Мінсоцполітики 239/08/19 від 19.04.2019

4375/0/11-19 від 

19.04.2019 Про внесення змін у додаткову угоду

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

286 Листи зовнішніх кореспондентів

Інститут підготовки кадрів державної 

служби зайнятості України 

Мінсоцполітики 235/08/19 від 19.04.2019

4376/0/11-19 від 

19.04.2019 Про внесення змін до додаткової угоди

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

287 Звернення громадянина (Заява) Ч-443-19 від 14.05.2019

Щодо оголошення конкурсу на посаду 

начальника Управління міжнародного 

співробітництва та протоколу МІУ

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

288 Листи зовнішніх кореспондентів Офіс великих платників податків ДФС 4378/9/28-10-25-17 від 15.04.2019

4180/0/11-19 від 

16.04.2019

Про надання роз'яснення щодо норм 

статті 84 ЗУ "Про державну службу"

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

289 Листи зовнішніх кореспондентів

Харківський регіональний інститут 

державного управління 01-1089/03-01 від 02.05.2019

4621/0/11-19 від 

03.05.2019 Акти наданих послуг

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

290 Листи зовнішніх кореспондентів

Комунальний заклад "Сумський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 338/01-15 від 17.04.2019

4418/0/11-19 від 

22.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

291 Документи територіальних органів НАДС

Міжрегіональне управління 

Нацдержслужби у Львівській та 

Закарпатській областях 199 від 26.03.2019 257/0/16-19 від 03.04.2019

Про виявленя факту порушення прав 

державного службовця ДСА України

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

292 Листи зовнішніх кореспондентів

Великохутірська сільська рада 

Драбівського району Черкаської області 02-42/280 від 24.04.2019

4489/0/11-19 від 

24.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння рангу державного 

службовця Відділ роз’яснювальної роботи

293 Звернення громадянина (Заява) Г-385-19 від 24.04.2019

Про надання результатів оцінювання 

проходження ситуаційних завдань

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби



294 Звернення громадянина (Заява) Л-303-19 від 03.04.2019

Про порушення Порядку присвоєння 

рангів

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

295 Листи зовнішніх кореспондентів Адвокат Покотило М.Б. 1 від 19.04.2019

4466/0/11-19 від 

23.04.2019

Адвокатський запит № 1 щодо надання 

копії протоколу Комісії про результати 

розв'язання другого ситуаційного 

завдання кандидатом на зайняття 

вакантної посади Голови Державної 

митної служби Федоришина О.О.

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

296 Листи зовнішніх кореспондентів Ірпінський міський суд Київської області 01-11/115/19 від 10.04.2019

3937/0/11-19 від 

10.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

297 Звернення громадянина (Скарга) К-329-19 від 10.04.2019

Скарга щодо присвоєння рангу 

державного службовця

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

298 Звернення громадянина (Заява) Д-45/12-19 від 11.04.2019

Про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності Голову 

Укртрансбезпеки Ноняка М.В. вул. 

Б.Хмельницького, 113,с. Пухівка, 

Броварський район, Київська область, 

07413, тел. 0673326059, ел.пошта: 

v.n.derkach@ukr.net

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

299 Звернення громадянина (Заява) Д-48/12-19 від 17.04.2019

Про поновлення права на працю та 

притягнення до дисциплінарної 

відповідальності Ноняка М.В. вул. 

Богдана Хмельницького, 113, с. Пухівка, 

Броварський р-н, Київська область, 

07413, тел.0673326059, 

v.n.derkach@ukr.net

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

300 Запит на інформацію 107/0/15-19 від 05.04.2019

Про надання інформації чи можливо 

отримати від міністерства копію 

відеозапису всіх етапів конкурсу на 

посаду в директорат та ін.

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

301 Листи зовнішніх кореспондентів

Виконавчий комітет Зайцівської сільської 

Ради 348/01-16 від 05.04.2019

3796/0/11-19 від 

05.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

встановлення стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

302 Звернення громадянина (Скарга) 21/0/13-19 від 18.04.2019

Скарга на рішення конкурсної комісії 

Управління ( служби) управління 

персоналом Міністерства регіонального 

розвитку будівництва та житлово-

комунального господарства України

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

303 Звернення громадянина (Заява) С-351-19 від 16.04.2019

Про заходи, що вживаються для 

приведення питання перерахунку пенсій 

колишнім державним службовцям в 

правове поле та в які терміни

Експертна група з питань нормативного 

забезпечення менеджменту персоналу

304 Листи зовнішніх кореспондентів НАДУ при ПУ 1/15-12-298 від 24.04.2019

4499/0/11-19 від 

24.04.2019

Про погодження пропозицій щодо 

підготовки магістрів у 2020-2022 роки

Експертна група з питань підготовки та 

підвищення кваліфікації



305 Звернення громадянина (Заява) Д-396-19 від 02.05.2019

Про порушення ЗУ "Про державну 

службу" посадовими особами 

Державної служби з безпеки на 

транспорті

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

306 Звернення громадянина (Заява) Н-390-19 від 26.04.2019

Про надання роз’яснень щодо чинності 

постанови КМУ Відділ роз’яснювальної роботи

307 Листи зовнішніх кореспондентів Адвокат Ягунов Дмитро б/н від 26.04.2019

4594/0/11-19 від 

03.05.2019

Заява про проведення службового 

розслідування корупційних 

правопорушень, вчинених державними 

службовцями, які займають посади 

державної служби категорії "А"

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

308 Листи зовнішніх кореспондентів

Державний заклад " Луганський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка" 1/417 від 23.04.2019

4580/0/11-19 від 

02.05.2019 Про акти наданих послуг

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

309 Листи зовнішніх кореспондентів Адвокат Ягунов Дмитро б/н від 26.04.2019

4593/0/11-19 від 

03.05.2019

Заява про проведення службового 

розслідування корупційних 

правопорушень, вчинених державними 

службовцями, які займають посади 

державної служби категорії "А"

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

310 Звернення громадянина (Скарга) 24/0/13-19 від 23.04.2019

Скарга щодо порушення права участі у 

конкурсі на зайняття вакантної посади 

головного спеціаліста відділу 

формування об'єктів комунальної 

власності управління з питань 

комунальної власності Департаменту 

комунальної власності, земельних та 

майнових відносин Луганської ОДА

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

311 Звернення громадянина (Скарга) 23/0/13-19 від 23.04.2019

Скарга щодо порушення права участі у 

конкурсі на зайняття вакантної посади 

головного спеціаліста відділу організації 

діяльності комунальних підприємств 

управління з питань комунальної 

власності Департаменту комунальної 

власності, земельних та майнових 

відносин Луганської ОДА

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

312 Листи зовнішніх кореспондентів

Департамент капітального будівництва 

Запорізької ОДА 07/0667 від 12.04.2019

4087/0/11-19 від 

15.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння чергового рангу Відділ роз’яснювальної роботи

313 Листи зовнішніх кореспондентів

ТОВ "Девелоперська компанія "Одеком 

Девелопмент" 38 від 16.04.2019

4472/0/11-19 від 

23.04.2019

Щодо проведення перевірки стану 

дотримання Першим заступником 

начальника ГУ ДФС в Одеській обл. 

Піпко Ю.В. вимог ЗУ "Про державну 

службу"

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади



314 Листи зовнішніх кореспондентів Академія фінансового моніторингу 304/9120-04 від 19.04.2019

4369/0/11-19 від 

19.04.2019

Про Державний когтракт щодо надання 

послуг на підвищення кваліфікації 

державних службовців

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

315 Листи зовнішніх кореспондентів

Державна інспекція енергетичного 

нагляду України 7/13-35-19 від 01.04.2019

3655/0/11-19 від 

03.04.2019

Про надання роз’яснень щодо дати 

присвоєння чергового рангу державного 

службовця Відділ роз’яснювальної роботи

316 Листи зовнішніх кореспондентів

Сумська обласна державна 

адміністрація 01-17/3990 від 10.04.2019

3935/0/11-19 від 

10.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

послідовності дій керівника 

самостійного структурного підрозділу 

місцевої державної адміністрації зі 

статусом юридичної особи публічного 

права у разі притягнення до 

дисциплінарної відповідальності 

підпорядкованих державних службовців

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

317 Звернення громадянина (Заява) Г-371-19 від 22.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

застосування законодавства з питань 

державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування Відділ роз’яснювальної роботи

318 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство соціальної політики України 1752/0/5-19/31 від 18.04.2019

4539/0/11-19 від 

26.04.2019

Щодо проведення перевірки в 

Управлінні соціального захисту 

населення Білопільської державної 

адміністрації

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

319 Звернення громадянина (Заява) Д-317-19 від 08.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

320 Запит на інформацію 132/0/15-19 від 26.04.2019 Про надання копій документів

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

321 Звернення громадянина (Заява) Ц-306-19 від 03.04.2019

Про надання роз'яснення чи може 

заступник керівника апарату районної 

адміністрації бути безпосереднім 

керівником структурного підрозділу зі 

статусом юридичної особи публічного 

права Відділ роз’яснювальної роботи

322 Звернення громадянина (Скарга) 26/0/13-19 від 26.04.2019

Скарга на рішення конкурсної комісії 

Державного агентства автомобільних 

доріг України щодо результатів конкурсу 

на зайняття вакантної посади державної 

служби категорії "Б"

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

323 Листи зовнішніх кореспондентів Мінмолодьспорт 3218/3.3 від 25.04.2019

4537/0/11-19 від 

26.04.2019

Про участь у програмі особистісного та 

професійного розвитку молоді 

«Державотворець» Відділ управління персоналом

324 Листи зовнішніх кореспондентів

Інститут державного управління у сфері 

цивільного захисту 385-0250-25 від 17.05.2019

5088/0/11-19 від 

22.05.2019 Про навчання в ІДУЦЗ Відділ управління персоналом



325 Звернення громадянина (Заява) Н-331-19 від 11.04.2019

Про надання роз’яснень до якої категорії 

посад державної служби відноситься 

посада військового комісара районного 

військового комісаріату Відділ роз’яснювальної роботи

326 Листи зовнішніх кореспондентів

Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення. 17/981 від 10.05.2019

4840/0/11-19 від 

13.05.2019 Щодо провеедення тестування

Всеукраїнський центр підвищення 

кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого 

самоврядування

327 Листи зовнішніх кореспондентів

Іванківська районна державна 

адміністрація Київської області 07-31-1831 від 11.04.2019

4179/0/11-19 від 

16.04.2019

Про надання роз'яснення щодо строків 

прийняття Присяги державного 

службовця Відділ роз’яснювальної роботи

328 Листи зовнішніх кореспондентів

Національний університет "Одеська 

юридична академія" 721-3 від 25.04.2019

4607/0/11-19 від 

03.05.2019

Щодо дострокового відрахування 

Ігнатьєва А.С.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

329 Листи зовнішніх кореспондентів

Національний університет " Львівська 

політехніка" 68-01-854 від 24.04.2019

4546/0/11-19 від 

26.04.2019 Про Додаткову угоду

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

330 Звернення громадянина (Заява) С-3-19/1 від 10.04.2019

Щодо проведення перевірки 

дотримання головою Державного 

агентства рибного господарства 

законодавства України в частині 

недодержання законності при прийнятті 

наказу про відмову у призначенні

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

331 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство освіти і науки України 1/12-2401 від 22.04.2019

4529/0/11-19 від 

25.04.2019 Щодо створення атестаційної комісії

Управління стратегічного планування та 

аналізу політики

332 Листи зовнішніх кореспондентів

Томаківська р.д.а. Дніпропетровської 

області 01-56-631/0/377-19 від 01.04.2019

3848/0/11-19 від 

08.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

механізму призначення на посаду 

адміністраторів центру надання 

адміністративних послуг у відповідності 

до чинного законодавства Відділ роз’яснювальної роботи

333 Листи зовнішніх кореспондентів

Оболонська районна в місті Києві 

державна адміністрація 131/01-34 від 01.04.2019

3666/0/11-19 від 

03.04.2019

Про надання роз’яснень щодо роботи 

працівників Центру надання 

адміністративних послуг Відділ роз’яснювальної роботи

334 Звернення народних депутатів України Народний депутат України Вовк В.І. 207/03-986 від 23.04.2019 31/0/4-19 від 25.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

припинення громадянства України та ін.

Експертна група з питань нормативного 

забезпечення менеджменту персоналу

335 Листи зовнішніх кореспондентів

Таврійський національний університет 

ім. В. І. Вернадського 09/13-6-455 від 03.04.2019

3698/0/11-19 від 

03.04.2019

Про включення до складу 

Координаційної ради Горника В.Г.

Експертна група з питань підготовки та 

підвищення кваліфікації

336 Звернення громадянина (Заява) С-3-19 від 05.04.2019

Щодо проведення перевірки 

дотримання головою Державного 

агентства рибного господарства 

законодавства України в частині 

недодержання законності при прийнятті 

наказу про відмову у призначенні

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

337 Листи зовнішніх кореспондентів Держархбудінспекція 40-702-15/2900-19 від 19.04.2019

4447/0/11-19 від 

23.04.2019

Про результати розгляду листа стосовно 

бублика І.А. Відділ роз’яснювальної роботи



338 Листи зовнішніх кореспондентів

Громадська організація "Український 

інститут з прав людини" 61-з від 16.05.2019

4960/0/11-19 від 

16.05.2019

Про участь у проекті "Моніторинг 

оприлюднення розпорядниками 

публічної інформації у формі відкритих 

даних"

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

339 Звернення громадянина (Скарга) 45/0/14-19 від 08.04.2019

Скарга на рішення про накладення 

дисциплінарного стягнення в порядку 

стю 78 ЗУ "Про державну службу"

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

340 Листи зовнішніх кореспондентів Державна міграційна служба України 10-2508/1-19 від 29.03.2019

3702/0/11-19 від 

03.04.2019

Про затвердження Переліку посад 

працівників, які виконують функції з 

обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

341 Листи зовнішніх кореспондентів Державна міграційна служба України 10-3220/1-19 від 19.04.2019

4416/0/11-19 від 

22.04.2019

На заміну раніше надісланого листа 

щодо проектів посадових інструкцій 

посад працівників, які виконують 

функуції з обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

342 Звернення громадянина (Заява) М-407-19 від 03.05.2019

Про залучення від Мінекономрозвитку 

деякі матеріали

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

343 Листи зовнішніх кореспондентів

Інститут державного управління у сфері 

цивільного захисту 317-0250-25 від 17.04.2019

4538/0/11-19 від 

26.04.2019 Про навчання в ІДУЦЗ Відділ управління персоналом

344 Запит на інформацію 135/0/15-19 від 02.05.2019

Про надання Типового положення щодо 

департаменту у складі апарату 

міністерств та інших ЦОВВ

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

345 Звернення громадянина (Заява) С-389-19 від 25.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

346 Листи зовнішніх кореспондентів

Державне агентство автомобільних доріг 

України 1483/1/6.3-4-207/07 від 20.03.2019

4314/0/11-19 від 

18.04.2019

Щодо затвердження переліку посад 

працівників, які виконують функції з 

обслуговування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

347 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство фінансів України 12040-03-5/11054 від 19.04.2019

4424/0/11-19 від 

22.04.2019

НПА Щодо внесення змін до 

Бюджетного кодексу України з питань 

створення Агентства з управління 

державним боргом

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

348 Документи територіальних органів НАДС

Міжрегіональне управління НАДС у м. 

Києві, Київській, Чернігівській та 

Черкаській областях 235/ТО-040-41-19 від 22.04.2019 322/0/16-19 від 22.04.2019 Щодо затвердження штатного розпису

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

349 Листи зовнішніх кореспондентів Адвокат Єни Станіслав Олександрович 20190422/3 від 22.04.2019

4488/0/11-19 від 

24.04.2019

Щодо віднесення категорій посад до 

державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

350 Звернення громадянина (Заява) К-332-19 від 11.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння рангу державного 

службовця Відділ роз’яснювальної роботи

351 Звернення громадянина (Заява) Л-367-19 від 22.04.2019

Про поновлення на навчанні за 

державним замовленням Відділ роз’яснювальної роботи

352 Листи зовнішніх кореспондентів

Луганська обласна державна 

адміністрація 7/10-2162 від 23.04.2019

4520/0/11-19 від 

25.04.2019

Про надання роз’яснення щодо 

присвоєння чергового рангу державного 

службовця Відділ роз’яснювальної роботи

353 Листи зовнішніх кореспондентів ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" 01-02/182 від 02.04.2019

4321/0/11-19 від 

18.04.2019

Акти наданих послуг за січень-березень 

2019 року

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

354 Листи зовнішніх кореспондентів

Львівський регіональний інститут 

державного управління 106/15 від 22.04.2019

4541/0/11-19 від 

26.04.2019 Щодо відрахування Гаманюк В.В.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку



355 Листи зовнішніх кореспондентів

Управління праці та соціального захисту 

населення Виконавчого комітету міської 

ради рівненської області 1/16-8-1011 від 15.04.2019

4505/0/11-19 від 

25.04.2019

Про надання роз'яснення щодо прийому 

на службу в органи місцевого 

самоврядування за строковим трудовим 

договором (контрактом) після 

досягнення граничного віку перебування 

на службі в органах місцевого 

самоврядування Відділ роз’яснювальної роботи

356 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство юстиції України 3705/29/26-19 від 02.05.2019

4614/0/11-19 від 

03.05.2019

Щодо погодження проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

357 Листи зовнішніх кореспондентів

Подільська районна в м. Києві 

державного адміністрація 134 від 22.04.2019

4540/0/11-19 від 

26.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

присвоєння рангів Відділ роз’яснювальної роботи

358 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 9820/7/1-19 від 15.05.2019

4937/0/11-19 від 

16.05.2019

Звернення НД щодо депутатського 

запиту народного депутата України 

Вовка В. І. стосовно бездіяльності 

Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади та Центральної 

виборчої комісії стосовно реалізації 

норм законодавства України щодо 

правових наслідків припинення 

громадянства України Керівництво

359 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 13834/1/1-19 від 26.04.2019

4552/0/11-19 від 

26.04.2019

Депутатський депутата України Полякова 

М. А. стосовно перевищення 

повноважень посадовими особам МОЗ 

України, що призвели до завдання 

істотної шкоди державній системі вищої 

медичної освіти

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

360 Листи зовнішніх кореспондентів

Харківська міська рада Харківської 

області виконавчий комітет 08-20/1233/2-19 від 25.04.2019

4570/0/11-19 від 

02.05.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

361 Листи зовнішніх кореспондентів Український Католицький Університет 205/19 від 19.04.2019

4543/0/11-19 від 

26.04.2019

Про участь у першій Міжнародній 

конференції публічного адміністрування

Відділ інформаційно-аналітичного 

забезпечення

362 Листи зовнішніх кореспондентів

Вища кваліфікаційна комісія суддів 

України 22-2407/19 від 25.04.2019

4545/0/11-19 від 

26.04.2019

Про надання роз'яснення стосовно 

інспекторів служби інспекторів 

секретаріату Комісії Відділ роз’яснювальної роботи

363 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 15055/1/1-19 від 08.05.2019

4749/0/11-19 від 

10.05.2019

Звернення Комітету ВРУ стосовно 

запрошення взяти участь у засідання 

Комітету ВРУ, яке відбудеться 15 травня 

2019 р.

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

364 Листи зовнішніх кореспондентів

Комітет ВРУ з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення 04-34/13-84114 від 02.05.2019

4605/0/11-19 від 

03.05.2019

Щодо засідання Комітету , на якому 

розглядатимуться питання щодо 

максимального розміру заробітної плати 

державних службовців

Експертна група з питань нормативного 

забезпечення менеджменту персоналу

365 Листи зовнішніх кореспондентів

Шостий апеляційний адміністративний 

суд 640/2838/19 від 26.04.2019

4647/0/11-19 від 

06.05.2019

Повістка-повідомлення про розгляд 

апеляційної скарги Гурака Д.Д.

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення



366 Листи зовнішніх кореспондентів

Національне агентство України з питань 

виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних 

та інших злочинів 3678/1-31-19/7 від 16.05.2019

4988/0/11-19 від 

17.05.2019

Про погодження проекту постанови КМУ 

"Про внесення змін до пункту 4 

Положення про Національне агентство 

україни з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів"

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

367 Листи зовнішніх кореспондентів

Національний Демократичний Інститут 

Міжнародних Відносин б/н від 06.05.2019

4651/0/11-19 від 

06.05.2019 Щодо участі у форумі Відділ управління персоналом

368 Листи зовнішніх кореспондентів

Національне антикорупційне бюро 

України 01-080/13520 від 19.04.2019

4458/0/11-19 від 

23.04.2019 Відділ роз’яснювальної роботи

369 Листи зовнішніх кореспондентів Газета "20 хвилин Житомир" б/н від 03.05.2019

4601/0/11-19 від 

03.05.2019 Про розкладання державного майна

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

370 Листи зовнішніх кореспондентів

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України 4004-06/18166-03 від 26.04.2019

4562/0/11-19 від 

02.05.2019 Щодо українсько-німецьких перемовин

Управління стратегічного планування та 

аналізу політики

371 Звернення громадянина (Заява) Б-338-19 від 11.04.2019 Про розгляд звернень у НАДС Відділ роз’яснювальної роботи

372 Звернення громадянина (Скарга) 30/0/13-19 від 06.05.2019

Скарга щодо визнання протиправними 

дії Конкурсної комісії Харківської 

митниці ДФС про визначення 

переможців конкурсу на зайняття 

вакантних посад та скасування рішення

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

373 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 10647/0/2-19 від 27.05.2019

5283/0/11-19 від 

28.05.2019

Запрошення на "Єдиний голос" 30 

травня 2019 року

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

374 Листи зовнішніх кореспондентів

Національне агентство з питань 

запобігання корупції 10-22/34535/19 від 02.05.2019

4641/0/11-19 від 

06.05.2019

Про участь урядових експертів України з 

питань амплементації Конвенції для 

візиту до Республіки Хорватія Керівництво

375 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство внутрішніх справ України 5818/04/16-2019 від 24.04.2019

4547/0/11-19 від 

26.04.2019

Про погодження проекту акта постанови 

КМУ "Про внесення зміни до пункту 4 

Положення про Міністерство внутрішніх 

справ України

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

376 Звернення громадянина (Заява) Ю-400-19 від 02.05.2019

Про надання роз'яснення щодо 

процедури звільнення з державної 

служби Відділ роз’яснювальної роботи

377 Листи зовнішніх кореспондентів

П'ятий апеляційний адміністративний 

суд

1540/4122/18/14928/19 від 

25.04.2019

4523/0/11-19 від 

25.04.2019

Про надання роз'яснень щодо 

використання відпусток Відділ роз’яснювальної роботи

378 Листи зовнішніх кореспондентів Розділянська РДА Одеської області 455/01-25 від 25.03.2019

3876/0/11-19 від 

09.04.2019

Щодо ситуації що склалася в 

Роздільнянській районній раді та в 

Роздільнянській РДА

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

379

Документи Комісії вищого корпусу 

державної служби

Харківський окружний адміністративний 

суд 520/4241/19/16067/19 від 03.05.2019 192/0/18-19 від 08.05.2019

Копія ухвали про відкриття провадження 

від 03.05.2019 в адміністративній справі 

та призначення справи у підготовчому 

засіданні за позовом Розумного С.М.



380 Звернення громадянина (Скарга) 31/0/13-19 від 10.05.2019

Скарга на рішення конкурсної комісії 

Державної служби України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

381 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство соціальної політики України 7055/0/2-19/54 від 09.04.2019

4207/0/11-19 від 

16.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

призначення пенсії державного 

службовця Відділ роз’яснювальної роботи

382 Звернення громадянина (Заява) Г-366-19 від 22.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

383 Звернення громадянина (Заява) К-47/12-19 від 16.04.2019

Про надання роз'яснення норм 

законодавства щодо звільнення в 

порядку переведення працівника з 

структури державної служби до органів 

місцевого самоврядування Відділ роз’яснювальної роботи

384 Листи зовнішніх кореспондентів

Теплодарський міський суд Одеської 

області 01-09/23/2019 від 15.04.2019

4135/0/11-19 від 

15.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння пангу державного 

службовця Відділ роз’яснювальної роботи

385 Листи зовнішніх кореспондентів Державна архівна служба України 1451/06/0 від 15.04.2019

4409/0/11-19 від 

22.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння чергового рангу державного 

слубовця Відділ роз’яснювальної роботи

386 Листи зовнішніх кореспондентів Пологівська РДА Запорізької області 01-31/0257 від 09.04.2019

4181/0/11-19 від 

16.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

застосування ЗУ "Про державну службу" 

та інших нормативно-правових актів у 

сфері державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

387 Звернення громадянина (Заява) Т-369-19 від 22.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння рангу Відділ роз’яснювальної роботи

388 Листи зовнішніх кореспондентів Державне агентство резерву України 1297/0/4-19 від 19.04.2019

4397/0/11-19 від 

22.04.2019

Просимо надати роз'яснення щодо 

порядку припинення державної служби 

з підстав визначених у частині 2 статті 87 

Закону України «Про державну службу», 

а також механізм підрахунку обліку часу, 

протягом якого працівник не 

з&apos;являється (у зв&apos;язку з 

тимчасовою непрацездатністю) на 

робочому місці.

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

389 Звернення громадянина (Заява) КО-401-19 від 02.05.2019

Про розгляд колективного звернення 

пенсіонерів державної служби 

Шевченківського району Харківської 

області

Експертна група з питань нормативного 

забезпечення менеджменту персоналу



390 Звернення громадянина (Заява) К-386-19 від 25.04.2019

Про проведення перевірки 

правомірності призначення та 

перебування на посаді керівника 

експертної групи з питань інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб та інших 

вразливих груп населення Директорату 

соціальних послуг та інтеграції 

Мінсоцполітики Цибулько О.С.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

391 Службова записка 224-19/1/СЗ від 15.05.2019 Пропозиції до Бюджетної декларації

392 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство фінансів України 04110-09-3/12276 від 07.05.2019

4729/0/11-19 від 

08.05.2019

Про надання інформації для підготовки 

Бюджетної декларації на 2020-2022 роки

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

393 Листи зовнішніх кореспондентів Вітовська РДА 1300/01-16/5-19 від 12.04.2019

4352/0/11-19 від 

19.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

практичного застосування деяких 

положень законодавства з питань 

державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

394 Листи зовнішніх кореспондентів

Управління соціального захисту 

населення Генічеської РДА 07/03-537 від 20.03.2019

4182/0/11-19 від 

16.04.2019

Про надання роз'яснення щодо виплати 

лікарняного листа Відділ роз’яснювальної роботи

395 Листи зовнішніх кореспондентів

Головне територіальне управління 

юстиції у Кіровоградській області 08-26/01-41/578 від 10.04.2019

4035/0/11-19 від 

12.04.2019

Про надання роз'яснення щодо порядку 

розгляду дисциплінарної справи 

відносно державного службовця

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

396 Звернення громадянина (Заява) КО-358-19 від 18.04.2019

Про порушення вимог "Загальних 

правил етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

саоврядування"

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

397 Запит на інформацію 148/0/15-19 від 15.05.2019

Про надання інформації щодо 

кількісного складу державних 

службовців

Управління стратегічного планування та 

аналізу політики

398 Листи зовнішніх кореспондентів

Управління містобудування та 

архітектури Бориспільської міської ради 

Київської області 04-05/485 від 09.04.2019

4176/0/11-19 від 

16.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

399 Листи зовнішніх кореспондентів Конституційний суд України 356-13/1381 від 11.04.2019

4137/0/11-19 від 

15.04.2019

Про надання інформації щодо кількості 

осіб, яким було припинено нарахування Відділ роз’яснювальної роботи

400 Службова записка

221-19/22/СЗ від 

14.05.2019 щодо надання роз'яснення Відділ роз’яснювальної роботи

401 Листи зовнішніх кореспондентів

Міністерство аграрної політики та 

продовольсьтва України 37-19-7/9457 від 09.04.2019

3921/0/11-19 від 

10.04.2019 Про преміювання державних службовців Відділ роз’яснювальної роботи

402 Листи зовнішніх кореспондентів Українська школа урядування 372 від 02.05.2019

4602/0/11-19 від 

03.05.2019

Про участь у підвищенні кваліфікації за 

тренінговою програмою для фахівців з 

питань реформ Відділ управління персоналом



403 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 9844/0/2-19 від 14.05.2019

4893/0/11-19 від 

15.05.2019

Щодо проведення засідання 

Координаційної ради з питань 

реформування державного управління Відділ управління персоналом

404 Листи зовнішніх кореспондентів Адвокат Цап Ігор Володимирович

4760/0/11-19 від 

10.05.2019

Про надання роз'яснення щодо категорії 

посад державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

405 Листи зовнішніх кореспондентів Жидачівська міська рада 272 від 09.04.2019

4098/0/11-19 від 

15.04.2019

Про надання роз'яснення щодо порядку 

обчислення стажу Відділ роз’яснювальної роботи

406 Листи зовнішніх кореспондентів

Малинська районна державна 

адміністрація 17/527 від 02.05.2019

4603/0/11-19 від 

03.05.2019

Про скаргу щодо незаконного 

проведення конкурсу державної служби 

від Єщенко О.О.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

407 Запит на інформацію

Громадська організація "Комітет по 

боротьбі з корупцією" 134/0/15-19 від 26.04.2019

Про надання інформації щодо конкурсу 

на зайняття вакантної посади керівника 

апарату ФДМ

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

408 Листи зовнішніх кореспондентів

Асоціація органів місцевого 

самоврядування Харківської області 71 від 15.04.2019

4129/0/11-19 від 

15.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

переведення на посаду Відділ роз’яснювальної роботи

409 Запит на інформацію 138/0/15-19 від 06.05.2019

Про надання копії документа, на підставі 

якого було розраховано та встановлено 

вартість копіювання, друку документів

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

410 Листи зовнішніх кореспондентів

Міністерство аграрної політики та 

продовольсьтва України 37-25-7/9512 від 10.04.2019

3988/0/11-19 від 

11.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

присвоєння рангів Відділ роз’яснювальної роботи

411 Звернення громадянина (Заява) Ч-383-19 від 24.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

положень ЗУ "Про державну службу" Відділ роз’яснювальної роботи

412 Листи зовнішніх кореспондентів

Донецький державний університет 

управління 04-01/245 від 18.04.2019

4413/0/11-19 від 

22.04.2019 Акти наданих послуг за квітень 2019 року

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

413 Звернення громадянина (Заява) Н-362-19 від 18.04.2019

Згода на переведення на посаду Голови 

Державної податкової служби

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

414 Листи зовнішніх кореспондентів Державне бюро розслідувань 01-5447 від 23.04.2019

4517/0/11-19 від 

25.04.2019

Про прискорення внесення на розгляд 

Уряду проекту постанови КМУ "Про 

затвердження Типового положення про 

дисциплінарну комісію центрального 

органу виконавчої влади"

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

415 Звернення громадянина (Заява) Г-307-19 від 03.04.2019 Про відновлення логін і пароля

Департамент інформаційних технологій 

та ресурсного забезпечення

416 Звернення громадянина (Заява) К-51/12-19 від 23.04.2019

Про зміну функціоналу сайту 

portal.gfds.gov.ua КОНДРАТЕНКО 

БОГДАН ВІКТОРОВИЧ вул. Совхозна, 52, 

кв. 70, м. Слобожанське, 

Дніпропетровська область, 52005, тел. 

0932200585

Департамент інформаційних технологій 

та ресурсного забезпечення

417 Звернення громадянина (Скарга) 60/0/14-19 від 10.05.2019

Про проведення перевірки законності 

початку службового розслідування

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади



418 Листи зовнішніх кореспондентів Запорізький національний університет 17-61/85-1 від 11.04.2019

4082/0/11-19 від 

15.04.2019

Щодо надання додаткової угоди та актів 

виконаних робіт за березень

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

419 Листи зовнішніх кореспондентів ПФУ 11118/08-20 від 12.04.2019

4066/0/11-19 від 

12.04.2019

щодо проведення попереднього 

обстеження системи управління якістю

Центр адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу

420 Листи зовнішніх кореспондентів НАДУ при ПУ 1/15-10-305 від 02.05.2019

4763/0/11-19 від 

10.05.2019

Про участь у щорічній Всеукраїнській 

науково-практичній конференції за 

міжнародною участю 

"Інституціоналізація публічного 

управління в Україні в умовах 

євроінтеграційних та глобалізаційних 

викликів"

421 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство внутрішніх справ України 6373/07/20-2019 від 07.05.2019

4775/0/11-19 від 

11.05.2019

Про погодження Робочої домовленості 

із CEPOL

Експертна група з питань розвитку 

освітніх послуг

422 Звернення громадянина (Заява) П-393-19 від 02.05.2019

Про наданнря роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

423 Запит на інформацію 133/0/15-19 від 26.04.2019

Про надання інформації щодо 

притягнутих осіб до дисциплінарної 

відповідальності

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

424 Звернення громадянина (Скарга) 52/0/14-19 від 24.04.2019

Скарга про порушення прав як 

державного службовця та створення 

перешкод у їх реалізації 

новопризначеним керівником 

державної служби Пенсійного фонду 

України Капінусом Є.В.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

425 Звернення громадянина (Заява) Т-343-19 від 15.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування до стажу державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

426 Звернення громадянина (Скарга) 29/0/13-19 від 06.05.2019

Скарга щодо визнання протиправними 

дії Конкурсної комісії Харківської 

митниці ДФС про визначення 

переможців конкурсу на зайняття 

вакантних посад та скасування рішення

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

427 Звернення громадянина (Скарга) 27/0/13-19 від 02.05.2019

Про скасування результатів конкурсу на 

зайняття вакантних посад фахівців з 

питань реформ у Мінрегіоні

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

428 Запит на інформацію 143/0/15-19 від 11.05.2019

Про надання інформації щодо кількості 

громадян України, які мають 

громадянство/підданство іншої держави

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

429 Листи зовнішніх кореспондентів Верховний суд України

4766/0/11-19 від 

10.05.2019

Ужвала від 02.05.2019 у справі № 

820/5932/16 за позовом Сагайдак І.А.

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення



430 Листи зовнішніх кореспондентів

Окружний адміністративний суд м. 

Києва 640/7361/19 від 02.05.2019

4767/0/11-19 від 

10.05.2019

Ухвала про прийняття позовної заяви до 

розгляду та відкриття провадження у 

справі за позовом Груши А.А.

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

431 Листи зовнішніх кореспондентів

Волинський окружний адміністративний 

суд 02-36/7293/19 від 15.04.2019

4317/0/11-19 від 

18.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

зарахування періодів роботи Відділ роз’яснювальної роботи

432 Листи зовнішніх кореспондентів

Шевченківська районна в м. Києві 

державна адміністрація 02/35-2897 від 11.04.2019

4130/0/11-19 від 

15.04.2019

Про надання роз’яснення щодо стажу 

державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

433 Листи зовнішніх кореспондентів

Донецька обласна військово-цивільна 

адміністрація 0.8/15/864/0/2-19 від 19.04.2019

4362/0/11-19 від 

19.04.2019

Про надання роз&apos;яснень стосовно 

призначення чергового рангу категорії 

"Б" Відділ роз’яснювальної роботи

434 Запит на інформацію 139/0/15-19 від 08.05.2019

Про надання інформації щодо 

нормативно-правових актів, якими 

затверджені правила та порядок, 

реєстрація і строки надання НАДС 

роз'яснень і розміщення цих роз'яснень 

на його офіційному веб-сайті та ін.

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

435 Листи зовнішніх кореспондентів

Комітет ВРУ з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення 04-34/13-85349 від 03.05.2019

4663/0/11-19 від 

06.05.2019 Щодо участі у засіданні "круглого столу"

Експертна група з питань нормативного 

забезпечення менеджменту персоналу

436 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство фінансів України 39030-02-5/12423 від 08.05.2019

4750/0/11-19 від 

10.05.2019

щодо узгоджувальної наради щодо 

врегулювання розбіжностей до проекту 

Плану заходів з реалізації Стратегії 

реформування системи управління 

державними фінансами на 2017 – 2020 

роки

Експертна група з питань розвитку 

освітніх послуг

437 Звернення громадянина (Заява) Ф-409-19 від 03.05.2019

Про проведення перевірки з відкриття 

дисциплінарних проваджень

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

438 Звернення громадянина (Заява) Л-54/12-19 від 02.05.2019

Про проведення перевірки ощод 

перебування на посаді державного 

службовця керівника апарату 

Котовського міськрайонного суду 

Одеської областіі Динилевич Л.А.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

439 Листи зовнішніх кореспондентів УШУ НАДС 355 від 22.04.2019

4493/0/11-19 від 

24.04.2019 Щодо погодження програми

Експертна група з питань підготовки та 

підвищення кваліфікації

440 Листи зовнішніх кореспондентів

Харківський регіональний інститут 

державного управління 01-1033/11 від 24.04.2019

4504/0/11-19 від 

25.04.2019

Щодо погодження професійної 

програми

Експертна група з питань підготовки та 

підвищення кваліфікації

441 Звернення громадянина (Скарга) 33/0/13-19 від 11.05.2019

Про оскарження результатів конкурсу на 

заміщення вакантних посад державної 

служби

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

442 Звернення громадянина (Скарга) 50/0/14-19 від 16.04.2019

Про скасування Висновку щодо 

результатів оцінювання службової 

діяльності

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

443 Звернення громадянина (Заява) А-408-19 від 03.05.2019

Про перевірку декларації Марченкової 

С.О.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади



444 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 9371/0/2-19 від 07.05.2019

4800/0/11-19 від 

11.05.2019

Запрошення на Третій Всеукраїнський 

форум фахівців у сфері урядових 

комунікацій - #єдинийголос 17-18 травня 

2019 року

Управління стратегічного планування та 

аналізу політики

445 Звернення громадянина (Заява) Б-381-19/1 від 07.05.2019

Про незаконні дії начальника Івано-

Франківської митниці Ватаманюка В.В.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

446 Звернення громадянина (Скарга) Г-342-19 від 15.04.2019

Скарга на неправомірні дії посадових 

осіб Головного управління 

Держпродспоживслужби в Київській 

області

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

447 Звернення народних депутатів України Міністерство соціальної політики України 9418/0/2-19/52 від 17.05.2019 33/0/4-19 від 20.05.2019

Стосовно питання трудових відносин і 

умов оплати праці працівників 

структурних підрозділів місцевих рад Відділ роз’яснювальної роботи

448 Листи зовнішніх кореспондентів Держпраці 2747/1/4.4-ДП-19 від 02.04.2019

3695/0/11-19 від 

03.04.2019

Про відзначення у 2019 році Дня 

охорони праці

Департамент інформаційних технологій 

та ресурсного забезпечення

449 Листи зовнішніх кореспондентів

Управління Держпраці у Рівненській 

області 01-07.1/1892 від 12.04.2019

4313/0/11-19 від 

18.04.2019

Про надання роз’яснень щодо виплати 

за додаткове навантаження Відділ роз’яснювальної роботи

450 Документи територіальних органів НАДС

Міжрегіональне управління НАДС у 

Волинській та Рівненській областях 283/01-30 від 18.04.2019 323/0/16-19 від 22.04.2019

Про встановлення Лавренчуку О.Ю. 

надбавки за інтенсивність праці

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

451 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 9767/0/2-19 від 13.05.2019

4880/0/11-19 від 

14.05.2019

Щодо надання інформації про план 

набору ФПР та потребу у фінансуванні

452 Листи зовнішніх кореспондентів ГУ Держпраці у Донецькій області 10-44/3531-19 від 22.04.2019

4584/0/11-19 від 

02.05.2019

Про надання роз'яснень щодо технічних 

помилок у системі тестування 18 квітня 

2019 року

Департамент інформаційних технологій 

та ресурсного забезпечення

453 Листи зовнішніх кореспондентів НАДУ при ПУ 1/15-24-332 від 13.05.2019

4882/0/11-19 від 

14.05.2019

Про участь у засіданні Постійної комісії 

Вченої ради

454 Листи зовнішніх кореспондентів

Національний університет "Києво-

Могилянська академія" 63/15 від 08.05.2019

4744/0/11-19 від 

08.05.2019

Про погодження проходження практики 

яніцької М.М. Відділ управління персоналом

455 Листи зовнішніх кореспондентів НАДУ при ПУ 1/15-24-289 від 22.04.2019

4462/0/11-19 від 

23.04.2019

Про надання можливості підвищення 

рівня професійної компетентності 

державних службовців 6-7 груп оплати 

праці Апарату ВРУ, АПУ та інших органів 

влади

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

456 Листи зовнішніх кореспондентів

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України 4004-06/19280-03 від 07.05.2019

4806/0/11-19 від 

11.05.2019

ТЕРМІНОВО щодо українсько-німецьких 

перемовин 2019

Управління стратегічного планування та 

аналізу політики

457

Документи Комісії вищого корпусу 

державної служби

Другий апеляційний адміністративний 

суд 201/0/18-19 від 14.05.2019

Повістка про виклик до суду в 

адміністративній справа № 820/4038/18 

за позовом Розумного С.М.



458 Листи зовнішніх кореспондентів

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Дніпропетровській області 11.2/1908283 від 24.04.2019

4500/0/11-19 від 

24.04.2019

Про надання роз'яснення щодо порядку 

проведення дисциплінарного 

провадження та зберігання 

дисциплінарної справи з використанням 

документів з грифом "Для службового 

користування"

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

459 Звернення народних депутатів України Народний депутат України Іонова М. 61/87-19 від 14.05.2019 34/0/4-19 від 20.05.2019 Про відсторонення від посади

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

460 Звернення громадянина (Заява) Л-399-19 від 02.05.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння чергового рангу Відділ роз’яснювальної роботи

461 Звернення громадянина (Заява) С-387-19 від 25.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

порфесійного навчання державних 

службовців за державним замовленням 

на денному відділенні НАДУ при 

Президентові України Відділ роз’яснювальної роботи

462 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 16562/1/1-19 від 15.05.2019

4928/0/11-19 від 

16.05.2019

Про надання висновків і пропозицій 

щодо ЗУ "Про забезпечення 

функціонування української мови як 

державної"

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

463 Звернення громадянина (Заява) Д-402-19 від 03.05.2019

Про порушення прав державного 

службовця керівництвом Державної 

служби України з безпеки на транспорті

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

464 Звернення громадянина (Заява) Д-394-19 від 02.05.2019

Про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності посадових осіб 

Укртрансбезпеки

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

465 Запит на інформацію 155/0/15-19 від 22.05.2019

Про надання переліку актуальних 

вакансій на посади державної служби 

категорії "Б" і "В" та інше

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

466 Листи зовнішніх кореспондентів Державна архівна служба України 1296/07/2911/20 від 04.04.2019

4205/0/11-19 від 

16.04.2019

Про надання роз’яснень щодо 

правомірності внесення змін до 

трудових книжок державних службовців Відділ роз’яснювальної роботи

467 Листи зовнішніх кореспондентів

Харківський регіональний інститут 

державного управління 01-1005/12 від 23.04.2019

4606/0/11-19 від 

03.05.2019

Щодо погодження відрахування 

Горохова О.В.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

468 Листи зовнішніх кореспондентів

Громадська організація "Центр Протидії 

Корупції" 19_0517_194_ЦПК від 17.05.2019

4996/0/11-19 від 

20.05.2019

Про надання можливості бути присутнім 

під час проведення конкурсу на зайняття 

вакантної посади заступника Голови 

Національної служби здоров'я

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

469 Звернення громадянина (Заява) Ч-377-19 від 23.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

зарахування стажу Відділ роз’яснювальної роботи

470 Звернення громадянина (Заява) К-379-19 від 23.04.2019

Повідомлення про грубе порушення 

вимог ЗУ "Про державну службу" та ЗУ 

"Про запобігання корупції"

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади



471 Звернення громадянина (Скарга) 20/0/13-19 від 17.04.2019

Скарга на рішення конкурсної комісії на 

зайняття вакантної посади заступника 

начальника Івано-Франківського 

обласного управління лісового та 

мисливського господарства

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

472 Листи зовнішніх кореспондентів

Національний університет "Києво-

Могилянська академія" 37/15 від 18.04.2019

4318/0/11-19 від 

18.04.2019

Про проходження виробничої практики 

студентки Гнатовської К.Д. Відділ управління персоналом

473 Запит на інформацію 129/0/15-19 від 23.04.2019

Про надання роз'яснення чи дозволяє 

діюче законодавство депутатам 

місцевих рад займати посади в органах 

місцевого самоврядування та інше

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

474 Звернення громадянина (Заява) Х-391-19 від 26.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

правомірності дій керівництва стосовно 

продовження додаткового 

випробувального терміну Відділ роз’яснювальної роботи

475 Звернення громадянина (Скарга) 56/0/14-19 від 06.05.2019

Скарга щодо порушення прав 

державного службовця, встановлених ЗУ 

"Про державну службу", державним 

службовцем вищого органу та створення 

перешкод у їх реалізації

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

476 Запит на інформацію 151/0/15-19 від 16.05.2019

Про кількість громадян України, які 

мають громадянство/підданство іншої 

держави та ін.

Управління стратегічного планування та 

аналізу політики

477 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство фінансів України 04110-09-10/13084 від 17.05.2019

5000/0/11-19 від 

20.05.2019

Щодо підготовки пропозицій до 

Бюджетної декларації на 2020-2022 роки

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

478 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 9081/0/2-19 від 03.05.2019

4595/0/11-19 від 

03.05.2019

Щодо необхідності проведення 

службової перевірки законності дій 

службових осіб ДП «Укрекоресурси» і 

Міністерства екології та природних 

ресурсів України при здійсненні оплати 

та укладанні договорів купівлі-продажу 

фандоматів

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

479 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 16469/1/1-19 від 17.05.2019

4998/0/11-19 від 

20.05.2019

Щодо вшанування Дня пам'яті жертв 

політичних репресій, який у 2019 році 

припадає на 19 травня

Департамент інформаційних технологій 

та ресурсного забезпечення

480 Запит на інформацію 145/0/15-19 від 13.05.2019

Про надання інформації щодо кількості 

жінок серед депутатів ВРУ та ін.

Управління стратегічного планування та 

аналізу політики

481 Звернення громадянина (Скарга) 66/0/14-19 від 20.05.2019

Про проведення службового 

розслідування стосовно Яковлєва І.О.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

482 Листи зовнішніх кореспондентів Українська школа урядування 415 від 21.05.2019

5130/0/11-19 від 

23.05.2019

Про участь у заключному заході 

Програми Консультативної місії 

Європейського Союзу Керівництво



483

Документи Комісії вищого корпусу 

державної служби

Другий апеляційний адміністративний 

суд 214/0/18-19 від 27.05.2019

Виклик до суду за позовом Розумного 

С.М.

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

484 Звернення громадянина (Скарга) 39/0/13-19 від 15.05.2019

Скарга на рішення конкурсної комісії 

Департаменту житлово-комунального 

господарства та паливно-енергетичного 

комплексу Херсонської обласної 

державної адміністрації

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

485 Листи зовнішніх кореспондентів Рівненська ОДА 2941/0/01-18/19 від 22.04.2019

4485/0/11-19 від 

24.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння рангів Відділ роз’яснювальної роботи

486 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 15619/0/1-19 від 03.05.2019

4677/0/11-19 від 

06.05.2019

Щодо участі у засіданні 24 травня 2019 

року о 11.00

Центр адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу

487 Листи зовнішніх кореспондентів

Відділ освіти, молоді та з питань фізичної 

культури і спорту загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступеня с. Радомишль 

Волинської облас 102 від 22.05.2019

5085/0/11-19 від 

22.05.2019

Про надання дозволу щодо відвідання 

НАДС групою дітей ЗОШ І-ІІІ ст. с. 

Радомишль

Експертна група з питань інституційного 

розвитку служб управління персоналом

488

Документи Комісії вищого корпусу 

державної служби

Житомирський окружний 

адміністративний суд 206/0/18-19 від 20.05.2019

Щодо судового засідання у справі 

3240/3971/19/15127/19 від 13 травня 

2019 року

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

489 Звернення громадянина (Скарга) 33/0/14-19 від 19.03.2019

Про створення комісії щодо вивчення 

питання та справедливого оцінювання 

службової діяльності

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

490 Листи зовнішніх кореспондентів

Інститут права та післядипломної освіти 

Мін'юст України 200 від 13.05.2019

4903/0/11-19 від 

15.05.2019

Про участь працівників юридичних 

служб у навчанні на тему:"Загальні 

питання роботи юридичних служб 

міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади"

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

491 Листи зовнішніх кореспондентів Бахмутська РДА Донецької області 25/0505вих від 19.04.2019

4374/0/11-19 від 

19.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння чергового рангу державним 

службовцям Відділ роз’яснювальної роботи

492 Листи зовнішніх кореспондентів Національна поліція України 3563/4202/0418 від 19.04.2019

4453/0/11-19 від 

23.04.2019

Щодо погодження Переліку посад 

працівників

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

493 Листи зовнішніх кореспондентів Вітовська РДА 1259/01-16/5-19 від 09.04.2019

4355/0/11-19 від 

19.04.2019

Про надання роз'яснення щодо 

практичного застосування деяких 

положень законодавства з питань 

державної служби Відділ роз’яснювальної роботи

494 Запити народних депутатів України

Народний депутат України Лапін Ігор 

Олександрович 1603/25/04-19 від 25.04.2019 32/0/3-19 від 07.05.2019

Щодо участі в розгляді скарги керівника 

секретаріату Спеціальної контрольної 

комісії ВРУ з питань приватизації 

Матвійчука О.С.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

495 Листи зовнішніх кореспондентів Проект "Партнерство для розвитку міст" 171 від 17.05.2019

5014/0/11-19 від 

20.05.2019

Про участь у відкритті курсів підвищення 

кваліфікації з місцевого економічного 

розвитку для підготовки місцевих 

проектів

Експертна група з питань підготовки та 

підвищення кваліфікації



496 Запит на інформацію 152/0/15-19 від 20.05.2019

Про надання інформації щодо акту, на 

підставі якого можна використовувати 

органам державної влади нормативно-

правові або законодавчі акти, які 

скасовані та втратили чинність

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

497 Листи зовнішніх кореспондентів Державне бюро розслідувань 01-6632/2 від 13.05.2019

5017/0/11-19 від 

20.05.2019

Про досудове розслідування стосовно 

Стадник В.А.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

498 Листи зовнішніх кореспондентів

Громадська рада при Головному 

управлінні ДФС у м. Києві 01/19 від 19.04.2019

4367/0/11-19 від 

19.04.2019

Пропозиції щодо механізму проведення 

конкурсу на зайняття вакантних посад 

категорії "А"

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

499 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 13641/1/1-19 від 06.05.2019

4676/0/11-19 від 

06.05.2019

Щодо призупинення проведення 

«конкурсів» на зайняття вакантної 

посади Голови Державної податкової 

служби та Голови Державної митної 

служби

Відділ забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної 

служби

500 Листи зовнішніх кореспондентів Антимонопольний комітет України 300-29/10-4736 від 10.04.2019

3973/0/11-19 від 

11.04.2019

Про продовження терміну перевірки 

щодо дисциплінарного стягнення на 

голову Вінницького обласного 

територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 

Слободянюка М.В.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

501 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 16153/1/1-19 від 20.05.2019

5084/0/11-19 від 

22.05.2019

До звернення народного депутата 

України Сотник О.С. від 6 травня 2019 р. 

№ 138-90/5 щодо можливих порушень з 

боку працівників/керівництва 

Дежавного фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

502 Звернення громадянина (Заява) Т-357-19 від 17.04.2019

Про правомірність дій Козелецької РДА 

щодо відмов у допуску до тестування на 

участь у конкурсі у зв'язку з неподанням 

сертифікату про підтвердження 

професійної компетентності у сфері 

державної реєстрації

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

503 Запит на інформацію 144/0/15-19 від 13.05.2019

Щодо надання інформації про 

середньомісячну заробітну плату за 2018 

рік та за 1 квартал 2019 року

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю

504 Листи зовнішніх кореспондентів

Львівський регіональний інститут 

державного управління 110/15 від 25.04.2019

4608/0/11-19 від 

03.05.2019

Щодо погодження відрахування Бідника 

І.Р.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

505 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство соціальної політики України 9343/0/2-19/54 від 16.05.2019

4977/0/11-19 від 

17.05.2019

про погодження проекту наказу "Про 

затвердження Змін до Порядку видачі 

довідок про заробітну плату для 

призначення пенсій окремим категоріям 

осіб у разі ліквідації державних органів, 

у яких особи працювали, а також 

перейменування (відсутності) їхніх 

посад"

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення



506 Листи зовнішніх кореспондентів Адвокат Марина В.Г. б/н від 10.05.2019

4853/0/11-19 від 

13.05.2019

Про надання роз'яснення щодо посади 

завідувача сектору автотоварознавчих 

досліджень відділу товарознавчих, 

гемологічних, економічних, будівельних, 

земельних досліджень та оціночної 

діяльності Закарпатського НДЕКЦ Відділ роз’яснювальної роботи

507 Звернення громадянина (Скарга) 34/0/13-19 від 11.05.2019

Скарга на рішення конкурсної комісії 

Державної служби України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

508 Звернення громадянина (Заява) С-406-19 від 03.05.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння рангів Відділ роз’яснювальної роботи

509 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 13845/1/1-19 від 26.04.2019

4550/0/11-19 від 

26.04.2019

Депутатський запит народного депутата 

України Берези Ю. М. щодо розгляду 

питання про відсторонення від 

виконання посадових обов'язків голови 

Держпраці Чернеги Романа Тарасовича

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

510 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 10100/0/2-19 від 17.05.2019

5031/0/11-19 від 

20.05.2019

Щодо нагадування виконання Закону 

України "Про забезпечення 

функціонування української мови як 

державної" для вивчення та візування

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

511 Звернення громадянина (Скарга) 37/0/13-19 від 13.05.2019

Про проведення перевірки щодо 

результатів конкурсу

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

512 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 15778/1/1-19 від 15.05.2019

4924/0/11-19 від 

15.05.2019

Звернення НД Берези Ю.М. про вжиття 

заходів з тим, щоб було проведено 

всебічну перевірку за фактом зникнення 

з бази даних інформаційного ресурсу, за 

допомогою якого проводиться онлайн-

тестування кандидатів на посади 

державної служби, результатів 

тестування за період з 01 січня по 14 

березня 2019 року включно.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

513 Звернення громадянина (Скарга) 65/0/14-19 від 17.05.2019

Скарга про порушення прав та створення 

перешкод з боку начальника Головного 

управління Пенсійного фонду України в 

Черкаській області Зінник С.М. у 

реалізації таких прав

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

514 Листи зовнішніх кореспондентів Ukrainian Ports Forum б/н від 21.05.2019

5059/0/11-19 від 

21.05.2019

Щодо проведення заходу Ukrainian Ports 

Forum 2019 "PEOPLE DEVELOPMENT" Керівництво



515 Звернення громадянина (Скарга)

28/0/13-19/1 від 

06.05.2019

Скарга про порушення тестування на 

конкурсі на зайняття вакантної посади 

заступника начальника відділу 

планування матеріальних ресурсів та 

оперативного управління майном 

Управління забезпечення фінансовими 

ресурсами, майном та контролю за їх 

використанням

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

516 Звернення громадянина (Скарга) 28/0/13-19 від 03.05.2019

Скарга про порушення тестування на 

конкурсі на зайняття вакантної посади 

заступника начальника відділу 

планування матеріальних ресурсів та 

оперативного управління майном 

Управління забезпечення фінансовими 

ресурсами, майном та контролю за їх 

використанням

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

517 Звернення громадянина (Заява) К-372-19 від 22.04.2019

Про працевлаштування громадянинові у 

порядку відшкодування шкоди, завданої 

незаконними діями органів досудового 

слідства, прокуратури і суду

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

518 Листи зовнішніх кореспондентів

Харківський регіональний інститут 

державного управління 01-1087/12 від 26.04.2019

4588/0/11-19 від 

02.05.2019

Щодо погодження переведення 

Корсунова О.М.

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

519 Листи зовнішніх кореспондентів

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України 4005-08/18312-03 від 26.04.2019

4576/0/11-19 від 

02.05.2019

Запрошення та програма на 15.05.19 - 

Засідання Керівного комітету високого 

рівня із впровадження Рамкової 

програми партнерства між Урядом 

України та ООН 2018-2022 рр. Керівництво

520 Звернення громадянина (Скарга) 58/0/14-19 від 10.05.2019

Про проведення службового 

розслідування щодо порушення прав 

Головою державної служби України з 

безпеки на транспорті Ноняком М.В.

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

521 Листи зовнішніх кореспондентів Центр "Освітній Хаб міста Києва" 17/05-19-01 від 17.05.2019

5061/0/11-19 від 

21.05.2019 Про надання списку учасників тренінгів Відділ управління персоналом

522 Листи зовнішніх кореспондентів

Чернігівський національний 

технологічний університет МОН України 105/08-763 від 23.04.2019

4501/0/11-19 від 

25.04.2019

Про доопрацьовану Додаткову угоду та 

акти наданих послуг

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

523 Листи зовнішніх кореспондентів Рахункова палата України 18-1008 від 12.04.2019

4309/0/11-19 від 

18.04.2019

Про надання інформації щодо заходів із 

координації навчально-методичного 

забезпечення професійного навчання 

посадових осіб місцевого 

самоврядування об'єднаних 

територіальних громад

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку



524 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 16854/0/1-19 від 16.05.2019

4975/0/11-19 від 

17.05.2019

Протокольне рішення Організаційного 

комітету з підготовки та проведення 

заходів у зв'язку з 75-ми роковинами 

депортації кримських татар та інших 

народів Криму

Департамент інформаційних технологій 

та ресурсного забезпечення

525 Звернення громадянина (Заява) З-370-19 від 22.04.2019

Про надання консультацій та роз'яснень 

з правових питань Відділ роз’яснювальної роботи

526 Листи зовнішніх кореспондентів

Національне агентство з питань 

запобігання корупції 34-02/33300/19 від 26.04.2019

4604/0/11-19 від 

03.05.2019

Про надання роз'яснення стосовно 

порядку процедури поновлення 

Парконного В.К. на посаді 

Южноукраїнського міського голови Відділ роз’яснювальної роботи

527 Звернення громадянина (Заява) Л-397-19 від 02.05.2019

Про надання роз'яснення щодо 

застосування до державних службовців 

дисциплінарних стягнень у разі 

знаходження їх на момент 

дисциплінарного провадження у 

щорічній тарифній відпусьці

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

528 Листи зовнішніх кореспондентів Українська школа урядування 402 від 17.05.2019

5067/0/11-19 від 

21.05.2019 Про проведення навчання Відділ управління персоналом

529 Листи зовнішніх кореспондентів УШУ НАДС 414 від 21.05.2019

5068/0/11-19 від 

21.05.2019

Щодо підвищення кваліфікації 

державних службовців

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

530 Листи зовнішніх кореспондентів

Державна служба морського та 

річкового транспорту України 1198/04/14-19 від 24.05.2019

5160/0/11-19 від 

24.05.2019

Про направлення проекту постанови 

КМУ "Про внесення змін у додаток 1 до 

постанови КМУ від 05.04.2014 №85

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

531 Звернення громадянина (Заява) Ч-403-19 від 03.05.2019

Про надання роз'яснення щодо 

положення ЗУ "Про державну службу"

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

532 Листи зовнішніх кореспондентів Державна аудиторська служба України 09-14/244-2019 від 15.04.2019

4306/0/11-19 від 

18.04.2019

Про надання роз’яснення щодо 

присвоєння чергових рангів Відділ роз’яснювальної роботи

533 Листи зовнішніх кореспондентів

Головне управління Держпраці у 

Харківській області 08-28/4508 від 25.04.2019

4623/0/11-19 від 

03.05.2019

Щодо зарахування до стажу державної 

служби періоду роботи Відділ роз’яснювальної роботи

534 Листи зовнішніх кореспондентів Державна авіаційна служба України 1.19-2973-19 від 26.04.2019

4577/0/11-19 від 

02.05.2019

Про надання роз`яснення щодо 

присвоєння чергового рангу Відділ роз’яснювальної роботи

535 Звернення громадянина (Заява) Т-373-19 від 22.04.2019

Про правомірність дій Козелецької РДА 

щодо відмови у допуску до тестування

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

536 Звернення громадянина (Скарга) 51/0/14-19 від 18.04.2019

Скарга на результати оцінювання 

службової діяльності

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

537 Листи зовнішніх кореспондентів

Чернівецька обласна державна 

адміністрація 14.03-14/48 від 26.04.2019

4587/0/11-19 від 

02.05.2019

Щодо надання роз’яснень про 

зарахування стажу Відділ роз’яснювальної роботи

538 Листи зовнішніх кореспондентів

Національна академія прокуратури 

України 07/5/221 від 05.02.2019

1810/0/11-19 від 

18.02.2019 Щодо участі у круглому столі

Центр адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу

539 Звернення громадянина (Заява) 53/0/14-19 від 02.05.2019 Про порушення проведення конкурсу

Департамент контролю та взаємодії з 

органами влади

540 Звернення громадянина (Заява) Д-53/12-19 від 24.04.2019

Про надання інформації щодо 

результатів оцінювання Відділ управління персоналом



541 Листи зовнішніх кореспондентів Скала-Подільська селищна рада 442 від 02.05.2019

4591/0/11-19 від 

03.05.2019

Про надання роз'яснення щодо істотних 

змін в організації роботи апарату 

виконавчого комітету селищної ради Відділ роз’яснювальної роботи

542 Листи зовнішніх кореспондентів

Харківська обласна державна 

адміністрація 04-36/1301 від 02.05.2019

4598/0/11-19 від 

03.05.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння рангу Відділ роз’яснювальної роботи

543 Листи зовнішніх кореспондентів

Окружний адміністративний суд м. 

Києва 640/1973/19 від 18.04.2019

4776/0/11-19 від 

11.05.2019

Ухвала про закриття підготовчого 

провадження за позовом Ваца О.І.

Департамент нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення

544 Листи зовнішніх кореспондентів

Управління соціального захисту 

населення Старовижівської РДА 

Волинської області 1024/01.14.19 від 03.05.2019

4620/0/11-19 від 

03.05.2019

Про надання роз'яснення щодо 

присвоєння рангів Відділ роз’яснювальної роботи

545 Листи зовнішніх кореспондентів Міністерство соціальної політики України 10061/0/2-19/49 від 27.05.2019

5277/0/11-19 від 

28.05.2019

Щодо участі у засідання Експертної ради 

з питань запобігання та протидії 

дискримінації за ознакою статі

Центр адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу

546 Листи зовнішніх кореспондентів

Херсонський національний технічний 

університет 12-07/90 від 09.04.2019

4027/0/11-19 від 

12.04.2019

Акти наданих послуг за березень 2019 

року з питань підготовки магістрів

Департамент фінансів та бухгалтерського 

обліку

547 Листи зовнішніх кореспондентів Мінмолодьспорт 4199/14 від 28.05.2019

5291/0/11-19 від 

28.05.2019

Про створення робочої групи щодо 

розроблення проекту постанови 

Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану дій щодо реалізації 

Стратегії національнопатріотичного 

виховання»

Відділ інформаційно-аналітичного 

забезпечення

548 Листи зовнішніх кореспондентів Кабінет Міністрів України 10719/0/2-19 від 28.05.2019

5294/0/11-19 від 

28.05.2019

Запрошення на "Єдиний голос" 30 

травня 2019 року

Відділ забезпечення діяльності дорадчих 

органів та зв’язків з громадськістю


