
Звіт про роботу Громадської ради при НАДС у 2018 році 

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 – НАДС), 

налагодження ефективної взаємодії НАДС з громадськістю, врахування 

громадської думки під час реалізації державної політики у сфері державної 

служби, 12 березня  2018 року у  НАДС проведено установчі збори, на яких 

сформовано Громадську раду при НАДС (далі – Громадська рада) у складі 13 

представників інститутів громадянського суспільства.  

 2018 рік  можна вважати роком становлення Громадської ради у новому 

складі, тому велика увага приділялась саме організаційним питанням.  

На першому засіданні Громадської ради, яке відбулося 28 березня  

2018 року було обрано керівний склад Громадської ради та затверджено 

Положення та Регламент Громадської ради при НАДС та план роботи 

Громадської ради при НАДС на 2018 рік. Головою Громадської ради обрано 

Калініченка Михайла Володимировича, секретарем Громадської ради – 

Богатову Софію В’ячеславівну та двох заступників Голови Громадської ради – 

Піддубчак Ольгу Анатоліївну та Хмеловського Владислава Григоровича. 

На другому засіданні, яке відбулося 27 червня 2018 року були обговорені 

питання актуальності розроблення та затвердження професійних стандартів у 

сфері державної служби, становлення, розвиток і наближення до європейських 

стандартів української державної служби у контексті святкування 100-річчя 

державної служби в Україні. 

 18 вересня 2018 року проведено третє засідання Громадської ради на 

якому Громадська рада створила дві робочі групи: «Прозорість публічного 

управління – співпраця «влада –громада», яку очолила Надія Стацюра та 

робочу групу  «З питань професійного навчання та удосконалення діяльності 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», яку 

очолив Ігор Куріленко. 

На четвертому, підсумковому засіданні, члени Громадської ради при 

НАДС  прийняли схвалили план роботи Громадської ради при НАДС на 2019 

рік та Орієнтовний план проведення НАДС консультацій з громадськістю на 

2019 рік та створили тимчасову комісію з питань якості, менеджменту і 

досконалості, яку очолив Петро Калита. 



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 НАДС  було проведено 

спільну зустріч Робочої групи Громадської ради при НАДС «Прозорість   

публічного управління – співпраця «влада – громада» з представниками НАДС. 

На зустрічі представники громадянського суспільства презентували свої 

проекти з різних аспектів життєдіяльності суспільства. 

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 НАДС 

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

розділі «Новини». 

У 2018 році відбулось чотири засідання Громадської ради при НАДС, на 

яких  були обговорені питання та надані відповідні пропозиції, які відносяться 

до компетенції НАДС.  
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