
ПРОТОКОЛ №6 

засідання Громадської ради при НАДС 

 

30 червня 2021 року                           В режимі реального часу онлайн  

 

11 год.00 хв.                                                                                  

 

Присутні члени Громадської ради - 7 осіб (дистанційно): О.Буряченко, В.Дерець, 

Д.Козлов, Ж.Балабанюк, В.Арістов, У.Токарєва, І.Дідур.    

 

Запрошені: державний експерт експертної групи з питань стратегічного розвитку 

управління персоналом Генерального департаменту з питань управління 

персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування Марина 

Грай, завідувач Сектору взаємодії з територіальними органами  Валентина 

Дерев’янко, начальник Міжрегіональне управління Національного агентства 

України з питань державної служби у Вінницькій, Житомирській та 

Хмельницькій областях Костянтин Герасимюк, начальник Міжрегіонального 

управління Національного агентства України з питань державної служби в 

Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та 

м. Севастополь Володимир Мельник.   

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обговорення проекту Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» (нова редакція). 

2. Робота територіальних органів НАДС та можлива співпраця з Громадською 

радою.  

3. Різне.  

 

1. ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СЛУЖБУ В 

ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» (НОВА РЕДАКЦІЯ) 

 

СЛУХАЛИ: державного експерта експертної групи з питань стратегічного 

розвитку управління персоналом Генерального департаменту з питань 

управління персоналом на державній службі та в органах місцевого 

самоврядування Марину Грай. Розповіла про головні зміни в законопроекті, що 

стосуються служби в органах місцевого самоврядування. Мова йшла про 

визначення кола повноважень, які покладаються на керівника служби в органах 

місцевого самоврядування та посадових осіб, до обов’язків яких має належати 

управління службою та організація роботи інших працівників у цьому органі; 

професійне навчання, а також створення та функціонування кадрового резерву; 

посади в органах місцевого самоврядування (виборні посади, посади службовців 

місцевого самоврядування, посади працівників патронатної служби та посади 

працівників, які виконують функції із забезпечення діяльності органів місцевого 



самоврядування), категорій та підкатегорій посад; коло прав та обов`язків 

службовця місцевого самоврядування, його підпорядкування та порядок виконання 

актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також доручень 

керівника; політичну неупередженість службовця місцевого самоврядування та ін.   

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

О.Буряченко, Голова Громадської ради при НАДС, І.Дідур, заступник Голови  

Громадської ради, які задавали уточнюючі запитання щодо законопроекту.  

 

УХВАЛИЛИ:   

Взяти інформацію до уваги.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0 , «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

  

2. РОБОТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ НАДС ТА МОЖЛИВА 

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКОЮ РАДОЮ.  

 

СЛУХАЛИ: завідувача Сектору взаємодії з територіальними органами  

Валентину Дерев’янко, яка розповіла про роботу територіальних органів НАДС.   

 

Розповіла про основні завдання Міжрегіональних управлінь та надала  

інформацію про підсумки роботи за 6 місяців. Зокрема, управліннями проведено 

1206 комунікативних заходів на яких надано методично–консультативну 

допомогу службам управління персоналом, в тому числі: 354 семінари, 22 

тренінги, 104 лекції, 103 круглі столи, надано 657 консультацій під час прямих 

телефонних ліній. Розглянуто 9792 звернення фізичних та юридичних осіб. 

Проведено 40 заходів контролю, відповідно до затвердженого плану. Виявлено 

231 невідповідність або порушення Закону України «Про державну службу» та 

надано 253 пропозиції щодо їх усунення. Також впродовж І півріччя 

міжрегіональними управліннями проведено  45 комунікаційних заходів в 35 

вищих навчальних закладах щодо вступу молоді на державну службу; 67 

інформаційних заходів за участі 61 державного органу щодо можливості 

проходження стажування молоді у державних органах. 

 

Начальника Міжрегіональне управління Національного агентства України з 

питань державної служби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій 

областях Костянтина Герасимюка, начальника Міжрегіонального управління 

Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, 

Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. 

Севастополь Володимира Мельника.  Розповіли про специфіку роботи 

міжрегіональних управлінь.  

 




