
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Громадської ради при НАДС 
 

18 вересня 2018 р. 

 

м. Київ 

   

Присутні: члени Громадської ради при Національному агентстві України 

з питань державної служби (далі – Громадська рада) у складі 10 осіб (лист 

реєстрації додається). 

 

Кворум є. 

 

 

Головуючий: Калініченко М.В. – голова Громадської ради. 

 

Секретар: Богатова С.В. – секретар Громадської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про впорядкування розгляду проектів нормативно-правових актів 

НАДС та надання пропозицій Громадською радою при НАДС. 

Доповідач: Богатова С.В. 

2. Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики» від 3 листопада 2010 р. N 996. Доповідач: 

Калініченко М.В. 

3.  Про стан виконання НАДС постанови Кабінету Міністрів України 

від 5 листопада 2008 року № 976 «Про затвердження Порядку 

сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів 

виконавчої влади». Доповідач: Калита П.Я.. 

4. Про стан виконання НАДС доручення КМУ від 28.08.2017 року № 

22744/3/1-17. Доповідач: Калита П.Я.. 

5. Про підготовку до круглого столу «Етичний кодекс 

держслужбовця. Актуальність розроблення та затвердження 

професійних стандартів». Доповідач: Богатова С.В. 

6. Про створення робочих груп. Доповідач Н. Стацюра,  І. Куріленко. 

7. Різне. 

 

Слухали: голову Громадської ради Калініченко М.В., щодо регламенту 

засідання Громадської ради. Калініченко М.В. запропонував наступний порядок 

роботи: для виступів – до 10 хвилин; для інформації, запитання – до 5 хвилини; 

обговорення – до 5 хвилин. 
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ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0,  

УТРИМАЛИСЬ – 0. 

Вирішили: схвалити регламент засідання Громадської ради. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Калініченко М.В. запропонував порядок денний засідання 

Громадської ради викласти у наступній редакції: 

 1. Про впорядкування розгляду проектів нормативно-правових актів 

НАДС та надання пропозицій Громадською радою при НАДС.  Доповідач: 

Богатова С.В. 

2. Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» від 3 листопада 2010 р. N 996. Доповідач: Калініченко М.В. 

3.  Про стан виконання НАДС постанови Кабінету Міністрів України 

від 5 листопада 2008 року № 976 «Про затвердження Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади». 

Доповідач: Калита П.Я.. 

4. Про стан виконання НАДС доручення КМУ від 28.08.2017 року № 

22744/3/1-17. Доповідач: Калита П.Я.. 

5. Про підготовку до круглого столу «Етичний кодекс держслужбовця. 

Актуальність розроблення та затвердження професійних стандартів». 

Доповідач:  Богатова С.В. 

6. Про створення робочих груп. Доповідач Н. Стацюра,  І. Куріленко. 

7. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0,  

УТРИМАЛИСЬ – 0. 

 

Вирішили: схвалити порядок денний засідання Громадської ради. 

Рішення прийнято. 

 

 

По першому питанню. 

 

Слухали: члена Громадської ради Богатову С.В., яка зазначила, що 

Громадська рада має прямий обов’язок, заради виконання якого її створено 

дорадчим органом, він описаний в п.3 постанови № 996 якою ми керуємося у 

своїй діяльності. А саме Громадська рада «подає органу обов'язкові для 

розгляду пропозиції з питань, щодо  яких  орган  проводить консультації з 

громадськістю, а також щодо   підготовки  проектів  нормативно-правових  

актів  з  питань формування  та  реалізації державної політики у відповідній 

сфері, удосконалення роботи органу;» 
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Богатова С.В. запропонувала прийняти рішення про надання 

обов’язкового зворотнього зв’язку від кожного члена Громадської ради, в 

тижневий термін з моменту звернення НАДС (шляхом розсилки на 

електронну пошту) до Громадської ради в затвердженій формі: 

 

Назва НПА Зауваження Пропозиції Примітки 

    

 

Гук Л.І., Барабаш Л.В., Калініченко М.В. підтримали пропозицію 

Богатової С.В. 

 

Питання винесено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0,  

УТРИМАЛИСЬ – 0. 

 

Рішення прийнято. 

 

 

По другому питанню: 

 

Слухали: голову Громадської ради Калініченко М.В., який  доповів що 

з метою забезпечення врахування громадської думки в процесі підготовки та 

реалізації виконання рішень КМУ, формування та реалізації державної 

політики, вирішення питань місцевого значення Постановою КМУ «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» від 3 листопада 2010 р. N 996 передбачено проведення не рідше ніж 

двох разів на рік зустрічей голів громадських рад, утворених при  

міністерствах,  інших  центральних органах виконавчої  влади, Раді  міністрів  

Автономної Республіки  Крим, обласних,  Київській та Севастопольській 

міських держадміністраціях, з Прем’єр-міністром  України, іншими членами 

Кабінету Міністрів України.  

 

Вирішили: доручити Калініченко М.В. ініціювати та підготувати, за 

сприяння НАДС, зазначену зустріч з представниками влади у відповідності до 

п. 6 Постанови КМУ «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 р. N 996. 

Пропозицію Калініченка М.В. підтримали  Богатова С.В., Філінюк А.В., 

Стацюра Н.І., Піддубчак О.А. 

Питання винесено на голосування. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0,  

УТРИМАЛИСЬ – 0. 
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Рішення прийнято. 

 

 

По третьому питанню: 

 

Слухали: члена Громадської ради Калиту П.Я.  

Калита П.Я. доповів, що метою сприяння поліпшенню діяльності 

Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) 

Українська асоціація досконалості та якості (УАДЯ) у відповідності до 

постанови КМУ від 5.11.2008 № 976 «Про затвердження Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» 

здійснила громадську експертизу діяльності НАДС щодо загального управління 

якістю процесів і послуг та сприяння органам виконавчої влади і місцевого 

самоврядування в удосконаленні на засадах сучасних підходів та кращих 

практик. 

Згідно постанові КМУ від 5.11.2008 № 976 після отримання експертних 

пропозицій НАДС мало зробити наступне. 

1) розмістити їх у тижневий строк на власному веб-сайті; 

2) розглянути їх на найближчому засіданні колегії НАДС за участю 

представників УАДЯ. У разі відсутності колегії експертні пропозиції мав 

розглянути керівник НАДС у двотижневий строк за участю представників 

УАДЯ; 

2-1) розробити і затвердити за результатами розгляду експертних пропозицій 

заходи, спрямовані на їх реалізацію; 

3) подати у десятиденний строк УАДЯ письмову відповідь про результати 

розгляду експертних пропозицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію, з 

одночасним розміщенням відповідної інформації у засобах масової інформації 

та/або на власному веб-сайті; 

4) надіслати в письмовій та електронній формі Секретаріату Кабінету 

Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті "Громадянське 

суспільство і влада": 

- інформацію про найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, 

поштову адресу, контактні дані УАДЯ, предмет та строки проведення 

громадської експертизи; 

- затверджені НАДС заходи для реалізації експертних пропозицій; 

- відповідь НАДС на адресу УАДЯ про результати розгляду експертних 

пропозицій та заходи для їх реалізації. 

Вирішили: 

1. Інформацію члена ГР при НАДС П. Калити взяти до відома. 
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2. Звернутися до голови НАДС з пропозицією надати до Громадської ради 

інформацію про стан виконання постанови КМУ від 5.11.2008 № 976 в частині, 

що стосується Громадської експертизи діяльності НАДС проведеною ГО 

«Українська асоціація досконалості та якості». 

Питання винесено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0,  

УТРИМАЛИСЬ – 0. 

 

 

Рішення прийнято. 

 

 

По четвертому питанню: 

 

Слухали члена Громадської ради Калиту П.Я.  

Калита П.Я. розповів, що відповідно до листа Мінекономрозвитку від 

28.07.2017р. № 3411-01/25950-01 Перший віце-прем`єр-міністр України  

С. Кубів видав доручення від 28.08.2017 № 22744/3/1-17, яким зобов`язав всі 

органи виконавчої влади опрацювати інформацію та пропозиції, викладені у 

Резолюції 10-го Всеукраїнського з`їзду якості, та застосувати їх під час 

підготовки проектів нормативно-правових та законодавчих актів, зокрема 

пропозицій до урядових програм та планів діяльності, а також провести 

навчання керівників і співробітників з питань якості та ділової досконалості із 

залученням фахівців УАДЯ. Крім того, з метою обговорення можливостей 

застосування пропозицій Резолюції стосовно покращення державного 

управління та внесення змін до законодавства, програм та планів діяльності 

Уряду було доручено особисто НАДС разом з Мінекономрозвитку провести 

семінар-нараду за участю представників центральних та місцевих ОВВ, а 

також представників УАДЯ і УСПП. 

Незважаючи на те, що від виходу доручення пройшло вже понад  

12 місяців, з боку НАДС практично нічого не зроблено для його виконання. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію члена ГР при НАДС П. Калити взяти до відома. 

2. Звернутися до голови НАДС з пропозицією надати до Громадської 

ради інформацію про стан виконання доручення Першого віце-прем`єр-

міністра України від 28.08.2017 № 22744/3/1-17. 

 

Питання винесено на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0,  

УТРИМАЛИСЬ – 0. 
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Рішення прийнято. 

 

По п’ятому питанню: 

 

Слухали:  Богатову С. В., яка акцентувала увагу членів Громадської 

ради на відсутності Етичного кодексу держслужбовця. 

Наразі етичі норми  для державних службовців унормовані тільки 

наказом НАДС та опосередковано деякими пунктами Закону «Про 

держслужбу», що є недосконалим інструментом врегулювання багаторівневої 

проблемної ситуації, яка склалася в суспільстві, та виявляються нездатними 

зняти соціальну напругу яку викликає недолуга поведінка посадовців, 

державних службовців та осіб які обіймають політичні посади. 

Вирішили: 

1. Провести засідання круглого столу «Етичний кодекс держслужбовця. 

Актуальність розроблення та затвердження професійних стандартів.» з метою 

ініціювання розроблення НАДС (як суб’єктом законодавчої ініціативи) 

Етичного кодексу держслужбовця,  

2. Ініціювати створення на базі НАДС робочої групи з розроблення 

зазначеного Кодексу, з обов’язковим залученням членів Громадської ради на 

всіх стадіях розробки Кодексу. 

 

Питання винесено на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0,  

УТРИМАЛИСЬ – 0. 

 

Рішення прийнято. 

 

 

По шостому питанню: 

 

Слухали:  Стацюру Н.І., Куріленко І.О..  

Члени Громадської ради презентували напрями роботи створених на 

минулому засіданні Громадської ради робочі групи Громадської ради. 

 

Стацюра Н.І. презентувала робочу групу: «Прозорість публічного 

управління: співпраця «влада –громада» 
 

Н.І. Стацюра зазначила, що серед основних завдань НАДС є забезпечення 

формування і реалізація державної політики у сфері державної служби  та  

участь у формуванні державної політики у сфері служби в органах місцевого 

самоврядування. Тому, серед пріоритетних напрямків роботи робочої групи 

визначено: 

 підвищення якості кадрового менеджменту та управління 

людськими ресурсами в державних органах; 
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 поліпшення взаємодії з міжнародними партнерами з питань 

реформування публічної адміністрації в Україні.  

Склад робочої групи: 

 Піддубчак Ольга- заступник Голови Громадської; 

 Стацюра Надія – член Громадської ради –Голова Робочої групи; 

 Катерина Цибенко - Координатор проекту «Прозорі міста» 

Transparency International 

 Куріленко І.О. - член громадської ради при НАДС; 

 Семяновський В.М. – канд. фіз.-мат. наук, проф. кафедри 

економічної кібернетики Національної академії статистики, обліку та аудиту, 

експерт біоенергетичної асоціації України. 

За бажанням до робочої групи можуть долучатися інші члени 

Громадської ради, представники ІГС, представники НАДС та представники 

кращих проектів напрямку прозорості влади в Україні. 

Куріленко І.А. презетував  Робочу групу: «Питання професійного 

навчання та удосконалення діяльності посадових осіб місцевого 

самоврядування». 

Метою створення Робочої групи стала реалізація концепції 

децентралізації влади та реформування системи місцевого самоврядування. 

Склад робочої групи: 

 Куріленко І.О. - член громадської ради при НАДС; 

 Стацюра Н.І – член громадської ради при НАДС; 

 Семяновський В.М. – канд. фіз.-мат. наук, проф. кафедри 

економічної кібернетики Національної академії статистики, обліку та аудиту, 

експерт біоенергетичної асоціації України, секретар Робочої групи. 

 Строков Сергій Олександрович – радник голови комітету ВР по 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

 

Вирішили: інформацію взяти до відома. 

 

Питання винесено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0,  

УТРИМАЛИСЬ – 0. 

 

Рішення прийнято. 
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По сьомому питанню: 

 

Заслухали Калиту П.Я. щодо створення комісії з питань удосконалення та 

якості.  

 

 

Вирішили: доручити Калиті П.Я. підготувати відповідні матеріали по 

роботі комісії: план роботи комісії, мету створення, кількість членів, тощо. 

 

 

 

 

 

 

Голова Громадської ради  М.В. Калініченко 

  

Секретар  С.В. Богатова 

  

  
 


