
 

Звіт про роботу Громадської ради  

при Національному агентстві України з питань державної служби  

за 2022 рік 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 

року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики» з метою забезпечення участі громадян в управлінні 

державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю у 

Національному агентстві України з питань державної служби, налагодження 

ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час 

реалізації державної політики у сфері державної служби, 23 жовтня 2020 року 

проведено установчі збори, на яких сформовано Громадську раду при НАДС у 

складі семи представників інститутів громадянського суспільства. Головою 

Громадської ради обрано Олексія Буряченка (Голова ГО «Всеукраїнська 

регіональна експертно-юридична асоціація впливу»).  

Відповідно до п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 

року №909 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 

листопада 2010 р. № 996», строк повноважень громадських рад при міністерствах, 

інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, 

районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях продовжується на 

період воєнного стану на території України до затвердження органом виконавчої 

влади нового складу громадської ради.  Тому повноваження нинішнього складу 

Громадської ради продовжено на період воєнного стану на території України до 

затвердження наказом НАДС нового складу Громадської ради.  

Діяльність Громадської ради при НАДС проводилась у відповідності із 

Планом роботи Громадської ради на 2022 рік, затвердженим рішенням 

Громадської ради від 01  грудня  2021 року.  

Впродовж 2022 року відбулося три засідання Громадської ради, під час яких 

розглянуто актуальні питання що стосуються державної служби та відносяться до 



компетенції НАДС. Зокрема, під час засідань Громадської ради обговорено річний 

звіт діяльності НАДС у 2021 році та функціонування державної служби в умовах 

воєнного стану, підбір та призначення на посади державної служби в період дії 

воєнного стану, методику функціонального аудиту як дієвий інструмент з 

оптимізації діяльності органів державної влади. Розглянуто й ряд організаційних 

питань, як от: затвердження Звіту роботи Громадської ради за 2021 рік, 

обговорення пропозицій до проєкту Плану роботи Громадської ради при НАДС 

на 2022 рік та орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2022 рік. Як 

зробити державну службу привабливим місцем роботи для молодих фахівців 

оборювали спільно з радником з питань молоді Голови НАДС Сергієм 

Горовенком під час одного з засідань Громадської ради.   

В період між засіданнями Громадської ради підтримувався постійний зв'язок 

з членами Громадської ради шляхом надсилання повідомлень електронною 

поштою, онлайн зв’язком. 

Крім цього, члени Громадської ради стали активними учасниками Рішельє-

Форуму публічної служби, проєкту «Policy Talk». Голова Громадської ради 

О.Буряченко є членом колегії НАДС та приймав активну участь у її засіданнях.  

Інформація про діяльність Громадської ради систематично і оперативно 

оприлюднювалась та оновлювалась на офіційному веб-сайті Нацдержслужби 

(електронна адреса: http://www.nads.gov.ua) у розділі «Громадська рада» та у 

розділі «Новини».  

 

 

Голова Громадської ради      Олексій БУРЯЧЕНКО  


