
Звіт про роботу Громадської ради при НАДС за 2017 рік 

 

У 2017 році відбулось чотири засідання Громадської ради при НАДС 

(далі – Громадська рада), на яких  було обговорено питання які відносяться до 

компетенції НАДС.  

Зокрема на засіданнях Громадської ради було обговорено: положення 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», питання 

реалізації державної політики стосовно оновлення кадрового потенціалу 

державної служби, підсумки першого року впровадження Закону України «Про 

державну службу», питання реформування системи професійного навчання 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, організацію 

та проведення конкурсів з відбору фахівців з питань реформ, вдосконалення 

законодавства щодо формування і роботи конкурсних комісій,  проведення 

щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», тощо. 

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, Громадською радою при НАДС було проведено круглий стіл: 

«Соціальні гарантії для державного службовця як один з ключових факторів 

позитивного іміджу державної служби в Україні. Сучасний стан та 

перспективи», на якому громадськість та посадовці обговорили питання 

загальної політики у напрямку створення стимулів для державних службовців, 

порядку оприлюднення вакансій, порядку працевлаштування молодих 

спеціалістів, забезпечення житлом, компенсації проїзду окремим категоріям, 

пакетів страхування здоров’я та життя, професійної відповідальності 

державних службовців, членом Громадської ради  Лілією Гук проведено 

тренінг «Гендерні аспекти на державній службі». 

 



Крім того, членами Громадської ради спільно із НАДС  було проведено 

ряд комунікативних заходів щодо обговорення різних суспільних проблем, 

зокрема сфери державної служби: 

 за ініціативою Голови Громадської Ради при НАДС України, 

Голови Профспілки працівників державних установ України Юрія Піжука 

профспілка працівників державних установ України вжила низку заходів 

(участь у робочій групі з питань держбюджету та оплати праці та висловлення 

своєї позиції, звернення до ФПУ з даного питання) щодо вилучення з 

законопроекту «Про Державний бюджет України на 2018 рік» статті 25. 

17 листопада 2017 року Верховна Рада України прийняла постанову № 7000-п 

«Про висновки та пропозиції до проекту Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2018 рік", нормою якої стаття 25 законопроекту вилучена; 

 голова Громадської ради Юрій Піжук взяв участь у 48 засіданні 

постійного комітету EPSU з питань національного та європейського 

адміністрування, де виступив з доповіддю щодо реформування державного 

управління і децентралізації влади в Україні; 

 профспілка відзначила окремими грамотами та подарунками 

відбулося нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Кращий 

державний службовець»; 

 з ініціативи Всеукраїнської громадської організації "Еліта Держави" 

відбувся круглий стіл «Професійна самореалізація та ризики людини в 

сучасному інформаційному світі»; 

 голова Громадської ради Юрій Піжук взяв участь у засіданні 

спільної колегії НАДС та Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

під головуванням очільників НАДС Костянтина Ващенка та Івано-Франківської 

ОДА Олега Гончарука. 

 



Інформація про діяльність Громадської ради систематично і оперативно 

оприлюднювалась та оновлювалась на офіційному веб-сайті НАДС (електронна 

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

«Новини». 

 

Голова Громадської ради                                                          Юрій Піжук 

 


