
ПРОТОКОЛ №9 

засідання Громадської ради при НАДС 

 

27 травня 2022 року                                       В режимі реального часу онлайн  

 

11 год.00 хв.                                                                                  

 

Присутні члени Громадської ради - 4 осіб (дистанційно): О.Буряченко, В.Дерець, 

В.Арістов, Д.Козлов.     

 

Запрошені: Голова НАДС Наталія Алюшина, керівник експертної групи з питань 

розвитку спроможності управління персоналом Генерального департаменту з 

питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого 

самоврядування Андрій Астапов.   

   

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення річного звіту діяльності НАДС у 2021 році та функціонування 

державної служби в умовах воєнного стану. 

2.  Підбір та призначення на посади державної служби в період дії воєнного стану.  

3.  Різне.  

 

 

1. ОБГОВОРЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ДІЯЛЬНОСТІ НАДС У 2021 РОЦІ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ВОЄННОГО 

СТАНУ   

 

СЛУХАЛИ: Голову НАДС Наталію Алюшину, яка розповіла членам Громадської 

ради  головні досягнення НАДС у 2021 році та функціонування державної служби 

в умовах воєнного стану.  

 

Зокрема, розповіла про головні досягнення НАДС у 2021 році. Мова йшла про 

розробку законопроектів «Про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про внесення змін 

до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в 

оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад», впровадження 

методики забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на 

зайняття посад державної служби, введення в експлуатацію інформаційну систему 

управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS), удосконалення 

функціонал вебпорталу вакансій «Єдиний портал вакансій державної служби» 

щодо дистанційного проведення тестування кандидатів на посади державної 

служби. 

 

Окремо зупинилися на функціонуванні державної служби в умовах воєнного стану. 

НАДС розроблено роз’яснення щодо алгоритмів роботи держорганів центрального 

і місцевого рівнів,  рекомендації  стосовно дій в разі захоплення населеного пункту 



чи державного органу або у випадку, коли існує така загроза. На сайті НАДС 

створено інформаційний розділ, де розміщується вся важлива інформація щодо 

функціонування органів влади у період воєнного часу (https://bit.ly/3CQjW0l). 

Також організовано лінії консультативної підтримки державних службовців з 

актуальних питань державної служби, що виникають під час війни 

(https://bit.ly/3qjhk6g). Також, для служб управління персоналом проводилися 

вебінари за участю фахівців НАДС, де розглянуто важливі питання 

функціонування державної служби під час воєнного стану.      

 

За результатами доповіді члени Громадської ради провели обговорення звіту 

Голови НАДС. Голова Громадської ради Олексій Буряченко відзначив належний 

рівень роботи Агентства під час воєнного стану.   
 

УХВАЛИЛИ:   

Взяти звіт про роботу НАДС за 2021 рік до уваги. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0 , «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

  

2. ПІДБІР ТА ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В 

ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

СЛУХАЛИ: керівника експертної групи з питань розвитку спроможності 

управління персоналом Генерального департаменту з питань управління 

персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування Андрія 

Астапова.  

 

Розповів про покроковий алгоритм підбору та призначення на посади державної 

служби в період дії воєнного стану відповідно до Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та 

місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» (Закон № 2259), яким 

внесено зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».  

 

УХВАЛИЛИ:  взяти інформацію до відома  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0 , «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

 

3.РІЗНЕ. 

В різному Голова Громадської ради Олексій Буряченко запропонував погодити 

дату та порядок наступної зустрічі. Пропозицій від членів Громадської ради не 

надійшло.  

  

 

Голова Громадської ради                             Олексій БУРЯЧЕНКО 

                                                             

 

Секретар  Громадської ради    Наталія ГОНЧАРОВА  

https://bit.ly/3CQjW0l
https://bit.ly/3qjhk6g

