
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Громадської ради при НАДС 

 

18 грудня 2018 року                                              м. Київ  вул. Прорізна, буд. 15  

 

Порядок денний 

  

1. Про Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю НАДС на 

2019 рік (доповідач – М. Калініченко). 

2. Про План роботи Громадської ради при НАДС на 2019 рік (доповідач – М. 

Калініченко). 

3. Про діяльність робочих груп ГР при НАДС (доповідачі – Н.Стацюра, 

І. Куріленко). 

4.  Про результати спільної зустрічі Робочої групи ГР при НАДС «Прозорість   

публічного управління – співпраця «влада – громада» з представниками 

НАДС. Подальші кроки співпраці (доповідач – 

Н. Стацюра). 

5. Про комісію з питань якості, менеджменту і досконалості Громадської ради. 

6. Про лист Нацдержслужби від 31.10.2018 № 7925/50-18 голові Громадської 

ради при НАДС. 

7. Різне. 

Присутні: 8 членів Громадської ради при НАДС. 

 

 

Перше питання порядку денного. 

 

Слухали: голову Громадської ради Михайла Калініченка, який зазначив, 

що в жовтні членам Громадської ради було розіслано листа з проектом 

Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю НАДС на 2019 рік 

та запропоновано надати пропозиції до зазначеного плану. 

За результатами доповіді члени Громадської ради провели обговорення 

зазначених питань. У обговоренні активну участь взяли Л. Гук, М. Калініченко,                

Н.Стацюра, І.Куріленко, Л.Барабаш.  



 

 

Вирішили: взяти до відома інформацію щодо орієнтовного плану 

проведення консультацій НАДС з громадськістю на 2019 рік. 

 

 

Друге питання порядку денного. 

Слухали: голову Громадської ради Михайла Калініченка. 

Члени Громадської ради обговорили план роботи на наступний рік. У 

дискусії активну участь взяли, Н.Стацюра, Л. Ястремська, М. Калініченко,  

Л. Гук,  І.Куріленко, О.Волков.  

 

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

 

Вирішили: затвердити план роботи Громадської ради на 2019 рік. 

 

 

Третє питання порядку денного.   

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

управління – співпраця "влада –громада" Надію Стацюру та голову Робочої групи 

ГР при НАДС «З питань професійного навчання та удосконалення діяльності 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» Ігоря 

Куріленко. 

 

За результатами доповідей про роботу  зазначених робочих груп  члени 

Громадської ради провели обговорення результатів діяльності тимчасових органів 

при Громадській раді. У обговоренні активну участь взяли Л. Гук, М. Калініченко, 

С. Богатова, О. Волков, Л.Барабаш, Л.Ястремська.  

 

Вирішили: інформацію про діяльність робочих груп взяти до відома, 

підтримати ініціативу щодо проведення комунікаційних заходів у форматі 

круглих столів щодо питань прозорості державної служби та етики державних 

службовців. 

 

 

 

 

 



Четверте питання порядку денного.   

 

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

управління – співпраця "влада –громада" Надію Стацюру. 

 Надія Стацюра розповіла про результати спільної зустрічі Робочої групи ГР 

при НАДС «Прозорість   публічного управління – співпраця «влада – громада» з 

представниками НАДС та окреслила подальші кроки співпраці з НАДС. 

 

Вирішили: інформацію взяти до відома. 

 

 

П’яте питання порядку денного. 

 

Слухали: члена Громадської ради при НАДС Петра Каліту. 

 

Петро Каліта  на виконання протоколу № 3 від 18.09.2018 р. доповів щодо 

створення тимчасової Комісії з питань якості, менеджменту і досконалості.  

 

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

Вирішили: створити Комісію з питань якості, менеджменту і досконалості. 

Доручити Петру Калиті презентувати на наступне засідання Громадської ради при 

НАДС склад Комісії та план заходів погоджених з Головою Громадської ради. 

 

 

 Шосте питання порядку денного. 

 

Слухали: члена Громадської ради при НАДС Петра Каліту щодо листа 

Нацдержслужби від 31.10.2018 № 7925/50-18 голові Громадської ради при НАДС. 

 

Вирішили: інформацію взяти до відома, у І кварталі 2019 року провести 

навчальний семінар з питань якості, менеджменту і досконалості для членів 

Громадської ради. Ознайомити керівництво НАДС з пропозицією члена 

Громадської ради Петра Каліти щодо проведення навчальних семінарів. 

 

 

Сьоме питання порядку денного. 

 

Слухали: голову Громадської ради Михайла Калініченка. 

 



Михайло Калініченко проінформував про ухвалення на засіданні КМУ 

проекту Закону України «Про адміністративну процедуру». Зокрема, Голова 

Громадської ради наголосив, про те, що у новому законі будуть враховані 

принципи взаємин людини і публічної влади. 

 

 

Голова Громадської ради                                                                        М. Калініченко 

Секретар Громадської ради                                                                           С. Богатова  


