
Звіт про роботу Громадської ради при Нацдержслужбі за 2016 рік 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 

року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики» з метою забезпечення участі громадян в управлінні 

державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю у 

Національному агентстві України з питань державної служби  (далі – 

Нацдержслужба), налагодження ефективної взаємодії Нацдержслужби з 

громадськістю, врахування громадської думки під час реалізації державної 

політики у сфері державної служби, 10 березня  2016 року у  Нацдержслужбі 

проведено установчі збори, на яких сформовано Громадську раду при 

Нацдержслужбі (далі – Громадська рада) у складі 11 представників інститутів 

громадянського суспільства.  

 2016 рік  можна вважати роком становлення Громадської ради у новому 

складі, тому велика увага приділялась саме організаційним питанням. Так, 

організаційні питання розглядалися на всіх засіданнях Громадської ради.  

На першому засіданні Громадської ради, яке відбулося 10 березня 2016 

року було обрано керівний склад Громадської ради та створено редакційну 

робочу групу з підготовки Положення та Регламенту Громадської ради при 

Нацдержслужбі та плану роботи Громадської ради при Нацдержслужбі 

на 2016 рік (далі – робоча група). Головою Громадської ради обрано Піжука 

Юрія Миколайовича, Голову центрального комітету профспілки працівників 

державних установ України.  

На другому засіданні, яке відбулося 18 квітня 2016 року було схвалено 

Положення та Регламент роботи Громадської ради при Нацдержслужбі, 

затверджено План роботи та напрямки роботи Громадської ради при 

Нацдержслужбі на 2016 рік, обговорено проект Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних 

органах». 



 26 липня 2016 року проведено третє засідання Громадської ради на 

якому відбулися перевибори секретаря Громадської ради, секретарем 

Громадської ради обрано Богатову Софію В’ячеславівну, члена Громадської 

ради, представника громадської організації Благодійна фундація підтримки 

незалежних медіа-ініціатив «Нова концепція». Також, у робочому порядку були 

обговорені питання щодо стану соціально-економічного захисту державних 

службовців у ході проведення реформування державного управління, щодо 

конкурсних відборів на державну службу, організації громадського 

моніторингу застосування нової редакції Закону України "Про державну 

службу", можливості проведення круглого столу з питань децентралізації. 

Голова Громадської ради  доповів про стан соціально-економічного захисту 

державних службовців у ході проведення реформування державного 

управління. 

На четвертому засіданні Громадської ради при Нацдержслужбі, яке 

відбулось 16 вересня 2016 року, члени Громадської ради обговорили із 

Головою Нацдержслужби Костянтином Ващенком актуальні питання 

діяльності Громадської ради.  

П’яте засідання було присвячено обговоренню основних положень 

проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік". 

На шостому, підсумковому засіданні, члени Громадської ради при 

Нацдержслужбі  прийняли Звіт Голови Громадської ради Юрія Піжука про 

роботу Громадської ради при Нацдержслужбі у 2016 році, схвалили план 

роботи Громадської ради при Нацдержслужбі на 2017 рік та Орієнтовний план 

проведення Нацдержслужбою консультацій з громадськістю на 2017 рік. 

В період між засіданнями Громадської ради підтримувався постійний 

зв'язок з членами Громадської ради шляхом надсилання повідомлень 

електронною поштою, он-лайн зв’язком, спілкуванням у соціальних мережах.  



Крім того, членами Громадської ради спільно із Нацдержслужбою  було 

проведено ряд комунікативних заходів щодо обговорення різних суспільних 

проблем, зокрема сфери державної служби: 

 за ініціативи ВГО "Еліта Держави" було проведено круглий стіл 

«Перехідний період при впровадженні Закону України «Про державну 

службу»; 

 28 вересня відбулася робоча зустріч Голови Громадської ради 

Голови профспілки Юрія Піжука з Міністром Кабінету Міністрів Олександром 

Саєнком з проблемних питань фінансового забезпечення органів виконавчої 

влади Результатом проведеної роботи стало внесення Кабінетом Міністрів 

України на розгляд парламенту проекту Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», в якому 

передбачено збільшення видатків на оплату праці; 

 Голова Громадської ради Голови профспілки Юрій Піжук ініціював 

звернення до кожного народного депутата та голови профільного комітету 

Верховної Ради України, з проханням при опрацюванні проекту Державного 

бюджету України на 2017 рік вжити усіх необхідних заходів для забезпечення 

виконання норм Закону України «Про державну службу» в частині оплати 

праці, у тому числі, щодо обов’язкового встановлення  з 1 січня 2017 року 

посадового окладу  на найнижчій посаді державного службовця на рівні 1,25 

розміру мінімальної заробітної плати; 

 з ініціативи Всеукраїнської громадської організації "Еліта Держави" 

спільно з Громадською радою при Нацдержслужбі, за підтримки Національного 

агентства України з питань державної служби і Комітету Верховної Ради 

України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування відбувся круглий стіл «Конкурсні відбори на державну службу: 

перші кроки, правове врегулювання та конфлікт інтересів під час їх 

проведення»; 



 за ініціативою Голови Громадської Ради при Нацдержслужбі 

України, Голови Профспілки працівників державних установ України Юрія 

Піжука 5-6 грудня 2016 року в м. Києві проведено круглий стіл на тему 

«Протидія корупції-дії профспілок» присвячений  Міжнародному дню боротьби 

з корупцією, згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН, що  відзначається  

9 грудня. Зазначений круглий стіл проводився в рамках спільного проекту з 

профспілкою державних службовців (Швеція) «Розвиток державного сектора в 

Україні». Актуальність проведення круглого столу обумовлена необхідністю 

визначення ролі та значення впливу громадських організацій, у тому числі, 

профспілок, на формування і реалізацію антикорупційної політики в Україні та 

необхідності посилення взаємодії інститутів громадянського суспільства з 

органами державної влади з цих питань. 

Із членами Громадської ради було обговорено низку проектів 

законодавчих актів, які відносяться до сфери державної служби. 

Інформація про діяльність Громадської ради систематично і оперативно 

оприлюднювалась та оновлювалась на офіційному Веб-сайті Нацдержслужби  

(електронна адреса: http://www.nads.gov.ua) у розділі «Громадська рада» та у 

розділі «Новини». 

 

 

Голова Громадської ради                                                          Юрій Піжук 

 


