
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Громадської ради при НАДС 

 

06 березня 2019 року                                               м. Київ, 

                                                                                    вул. Микільсько-Слобідська, 6, 

                                                                                    Клуб лідерів якості України 

 

Порядок денний: 

  

1. Про публічний звіт Голови НАДС К. Ващенка (доповідач –  

Калініченко М.В.). 

2. Про стратегічний план НАДС (доповідач – Калініченко М.В.). 

3. Про проведення круглого столу «Європейські принципи щодо 

громадської участі у процесі прийняття політичних рішень з 

врахуванням прозорості, якості та ефективності» (доповідач – Стацюра 

Н.І.). 

4. Різне. 

 

Присутні: 7 членів Громадської ради при НАДС. 

 

 

Перше питання порядку денного. 

 

Слухали: голову Громадської ради Михайла Калініченка презентував 

публічний звіт Голови НАДС К. Ващенка. 

За результатами доповіді члени Громадської ради провели обговорення 

звіту Голови НАДС. У обговоренні активну участь взяли Н.Стацюра, С. Богатова, 

Л. Гук, М. Калініченко, І.Куріленко, Л.Барабаш.  

 

Вирішили: взяти до відома інформацію щодо публічного звіту Голови 

НАДС. 

 

Друге питання порядку денного. 

Слухали: голову Громадської ради Михайла Калініченка, який презентував 

проект стратегічного плану НАДС. 

 

 



 

Члени Громадської ради обговорили стратегічний план НАДС. У дискусії 

активну участь взяли, Н. Стацюра, М. Калініченко,  

Л. Гук, П. Каліта, С. Богатова.  

 

Вирішили: взяти до відома інформацію щодо  стратегічного плану НАДС. 

Третє питання порядку денного.   

Слухали: голову Робочої групи ГР при НАДС - "Прозорість публічного 

управління – співпраця "влада –громада" Надію Стацюру щодо доцільності 

проведення круглого столу «Європейські принципи щодо громадської участі у 

процесі прийняття політичних рішень з врахуванням прозорості, якості та 

ефективності». 

 

За результатами доповіді  члени Громадської ради провели обговорення 

організаційних питань та тем спікерів круглого столу. У обговоренні активну 

участь взяли Л. Гук, М. Калініченко, С. Богатова, Л.Барабаш, П. Калита.  

 

Голосували: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0. 

 

Вирішили: підтримати ініціативу щодо проведення круглого столу 

«Європейські принципи щодо громадської участі у процесі прийняття політичних 

рішень з врахуванням прозорості, якості та ефективності», розпочати підготовку 

до зазначеного заходу. 

 

Четверте питання порядку денного.   

 

Слухали: голову Громадської ради Михайла Калініченка щодо 

організаційних питань роботи Громадської ради при НАДС. 

 

Вирішили: інформацію взяти до відома. 

 

У рамках засідання громадської ради при НАДС, членом Громадської ради 

Петром Калитою було проведено семінар «Ділова досконалість - основа 

конкурентоспроможності та сталого розвитку організацій і економіки». 

 

Голова Громадської ради                                                                        М. Калініченко 

Секретар Громадської ради                                                                           С. Богатова  


