
ПРОТОКОЛ №8 

засідання Громадської ради при НАДС 

 

01 грудня 2021 року                           В режимі реального часу онлайн  

 

11 год.30 хв.                                                                                  

 

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

В.Арістов, У.Токарєва.     

 

Запрошені: Директор Генерального департаменту з питань цифровізації у сфері 

державної служби Д. Лук’янов.   

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Удосконалення  Єдиного порталу вакансій державної служби 

(career.gov.ua) для покращення реалізації прав громадян на доступ до державної 

служби та забезпечення доброчесності проведення усіх етапів конкурсу.   

2.Затвердження Звіту роботи Громадської ради за 2021 рік.  

3.Обговорення пропозицій до проєкту Плану роботи Громадської ради при 

НАДС на 2022 рік.  

4.Обговорення проєкту орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 

2022 рік.  

5.Презентація довідника з безбар`єрності  

6.Різне.  

 

1. УДОСКОНАЛЕННЯ  ЄДИНОГО ПОРТАЛУ ВАКАНСІЙ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ (CAREER.GOV.UA) ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ 

ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ УСІХ ЕТАПІВ КОНКУРСУ.   

 

СЛУХАЛИ: директора Генерального департаменту з питань цифровізації у сфері 

державної служби Дмитра Лук’янова, який розповів про заплановані заходи щодо  

удосконалення  Єдиного порталу вакансій державної служби.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

У.Токарєва, яка зауважила на необхідності передбачити під час оптимізації порталу 

необхідні інструменти, щоб ресурсом мали можливість користуватися люди 

з інвалідністю.  

 

УХВАЛИЛИ:   

Взяти інформацію до уваги та рекомендували при розробці нових змін для Єдиного 

порталу вакансій державної служби врахувати рекомендації щодо потреб осіб з 

інвалідністю.   

 

http://career.gov.ua/
http://career.gov.ua/


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

  

2.ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ЗА 2021 РІК.  

 

СЛУХАЛИ: Голову Громадської ради при НАДС О.Буряченка, який представив 

звіт роботи Громадської ради за 2021 рік. Під час виступу підкреслив, що члени 

Громадської ради впродовж року проявили відповідальне ставлення до своїх 

обов’язків, завдяки чому вдалося налагодити конструктивну роботу.  
 

УХВАЛИЛИ:  Затвердити звіт про роботу Громадської ради за 2021 рік.  

 

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

 

3.ОБГОВОРЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ДО ПРОЄКТУ ПЛАНУ РОБОТИ 

ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ НАДС НА 2022 РІК.  

 

СЛУХАЛИ: Голову Громадської ради при НАДС О.Буряченка, який представив 

проєкт плану роботи Громадської ради при НАДС на 2022 рік.  
 

УХВАЛИЛИ:  Затвердити проєкт плану роботи Громадської ради при НАДС на 

2022 рік.  

 

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

 

4.ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОРІЄНТОВНОГО ПЛАНУ КОНСУЛЬТАЦІЙ 

З ГРОМАДСЬКІСТЮ НА 2022 РІК.  

 

СЛУХАЛИ: Голову Громадської ради при НАДС О.Буряченка, який представив 

орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2022 рік.  

 

УХВАЛИЛИ:   

Погодити орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2022 рік.  

 

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

 

5.ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОВІДНИКА З БЕЗБАР`ЄРНОСТІ.  

 

СЛУХАЛИ: У.Токарєву, яка розповіла про довідник з безбар`єрності та його 

головні новації. Довідник складається з чотирьох розділів: «Складові 

езбар’єрності», «Правила мови», «Словник», «Безбар’єрний календар». А також 

містить інформацію про бар’єри, з якими може зустрічатися людина та правила, 

якими мають користуватися у суспільстві під час спілкування.  
 

УХВАЛИЛИ:   




