
ПРОТОКОЛ №2 

засідання Громадської ради при НАДС 

 

06 листопада 2020 року                          В режимі реального часу онлайн  

11 год.00 хв.                                                                                  

 

Присутні члени Громадської ради за списком - 7 осіб (дистанційно):  

О.Буряченко, У.Токарєва. І.Дідур, В.Дерець, Д.Козлов, Ж.Балабанюк, 

В.Арістов.   

 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  

1. Про обговорення пропозицій до діючого Регламенту та Положення про 

Громадську раду при НАДС.   

2. Про обговорення пропозицій до проєкту Плану роботи Громадської ради 

при НАДС на 2021 рік.  

3. Про обговорення проєкту Орієнтовного плану проведення НАДС 

консультацій з громадськістю на 2021 рік.  

4.Вирішення організаційних питань роботи Громадської ради при НАДС.  

 

1.ПРО ПРОПОЗИЦІЇ ДО ДІЮЧОГО ПОЛОЖЕНЯ ПРО ГРОМАДСЬКУ 

РАДУ ПРИ НАДС 

  

СЛУХАЛИ: О.Буряченка, голову Громадської ради при НАДС  

  

ВИСТУПИЛИ: О.Буряченко, Ж.Балабанюк, В.Дерець, В.Арістов, Д.Козлов 

та надали пропозиції до діючого положення про Громадські раду при НАДС.  

  

УХВАЛИЛИ:   

1.Схвалити проєкт Положення з урахуванням пропозицій членів Громадської 

ради при НАДС.   

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0 , «УТРИМАЛИСЬ» - 1.  

  

2.ПРО ОБГОВОРЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ДО ПРОЄКТУ ПЛАНУ 

РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ НАДС НА 2021 РІК 

 

СЛУХАЛИ: О.Буряченка, голову Громадської ради при НАДС, 

Н.Гончарову, секретаря Громадської ради при НАДС. 

  

ВИСТУПИЛИ: О.Буряченко, голова Громадської ради при НАДС, 

Ж.Балабанюк, член Громадської ради при НАДС.  

  

 







 актів НАДС щодо їх 

відповідності суспільним 

інтересам та дотримання 

антикорупційного законодавства  

   

5.  Аналіз плану роботи та заходів  

щодо адаптації державної 

служби до стандартів ЄС , 

впровадження європейських 

інструментів інституційної 

розбудови державної служби  

 

Члени громадської ради  Уповноважений представник НАДС, 

представники структурних підрозділів  

(відповідно до компетенції питань, що 

розглядаються) 

Протягом року   

6.  Участь в консультаціях з 

громадськістю відповідно до 

орієнтовного плану проведення 

НАДС консультацій з 

громадськістю на 2021 рік  

Члени громадської ради  Уповноважений представник НАДС, 

представники структурних підрозділів  

(відповідно до компетенції питань, що 

розглядаються) 

Протягом року   

7.  Отримання зворотного зв'язку та 

здійснення контролю за 

врахуванням НАДС зауважень та 

пропозицій Громадської ради  

Голова, заступник 

голови та секретар 

Громадської ради 

-  Протягом року   

8.  Інформування про діяльність 

Громадської ради, прийняті 

рішення та їх виконання шляхом 

розміщення інформації на 

офіційному вебсайті НАДС, 

сторінках НАДС в соціальних 

мережах     

Секретар Громадської 

ради  

Уповноважений представник НАДС Протягом року   

9. Участь у заходах, що Члени громадської ради -  Протягом року   



проводяться НАДС (конференції, 

круглі столи, інші публічні 

заходи) 

10 Надання пропозицій до 

орієнтовного плану НАДС 

консультацій з громадськістю 

Члени громадської ради -  Листопад – 

грудень 2021 

року 

11

.  

Підготовка та оприлюднення 

звіту роботи Громадської ради за 

2021 рік  

Голова, заступник 

голови та секретар 

Громадської ради 

-  Грудень 2021 

року  

12

. 

Постійний моніторинг та 

обговорення ходу виконання 

стратегії реформування 

державного управління та 

реформування системи 

державної служби   

Члени громадської ради Уповноважений представник НАДС, 

представники структурних підрозділів  

(відповідно до компетенції питань, що 

розглядаються) 

Протягом року  

13

. 

Надання пропозицій до Порядку 

проведення конкурсів на 

зайняття посад державної 

служби, враховуючи 

епідеміологічну ситуацію в 

Україні  

Члени громадської ради Уповноважений представник НАДС, 

представники структурних підрозділів  

(відповідно до компетенції питань, що 

розглядаються) 

Протягом року  

 

 

 


