
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

(93 2018 р. м. Київ

Про затвердження Орієнтовного плану 
проведення консультацій з громадськістю 
на 2019 рік

Відповідно до пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю 
з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів У країни від 03 листопада 
2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики»,

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю 
на 2018 рік (далі -  План), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату НАДС, головному 
спеціалісту з питань запобігання корупції, головному спеціалісту з внутрішнього 
аудиту, директору Центру адаптації державної служби до стандартів 
Європейського Союзу, директору Всеукраїнського центру підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 
забезпечити проведення консультацій з громадськістю відповідно до Плану.

3. Управлінню стратегічного планування та аналізу політики забезпечити 
оприлюднення цього наказу на офіційному сайті НАДС.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови В.О. Купрій
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ НАДС
від « 02у» грудня 2018 p. № X

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік

Питання або проект 
рішення, нормативно-правового 

акта

Захід, що 
проводитиметься у рамках 

консультацій з 
громадськістю

Строк
проведення

консультацій

Соціальні групи 
населення та 

заінтересовані сторони, на які 
поширюватиметься дія рішення, що 

буде прийняте за результатами 
консультацій

Контактні дані 
особи/структурного 

підрозділу, 
відповідального за 

проведення консультацій 
(телефон, e-mail)

1 2 3 4 5

Проекти нормативно- 
правових актів, 
розроблених НАДС

Засідання Громадської 
ради при НАДС, 
експертно- 
консультативної ради 
при НАДС (далі-ЕКР). 
Електронні 
консультації з 
громадськістю: 
офіційний сайт НАДС, 
веб-портал 
«Громадянське 
суспільство і влада». 
Комунікативні заходи: 
робочі зустрічі, 
семінари, круглі столи, 
конференції, 
прес-конференції

Протягом
року

Державні службовці, посадові 
особи місцевого 
самоврядування, 
інститути громадянського 
суспільства, профспілки, 
організації роботодавців, 
професійні асоціації та 
об’єднання у сфері управління 
людськими ресурсами, члени 
Громадської ради при НАДС, 
члени ЕКР при НАДС

Управління 
стратегічного 
планування 
та аналізу політики
т. 278-49-25 
nadspublic@ukr. net

Підрозділи НАДС

т. 254-06-00 
zagal@nads.gov. иа

mailto:zagal@nads.gov


Публічний звіт Голови 
НАДС про результати 
діяльності 
у 2018 році

Засідання Колегії 
НАДС, оприлюднення 
на офіційному сайті 
НАДС та веб-порталі 
«Громадянське 
суспільство і влада»

До
25 лютого 
2019 року

Державні службовці, посадові 
особи місцевого 
самоврядування, 
інститути громадянського 
суспільства, профспілки, 
організації роботодавців, 
професійні асоціації та 
об’єднання у сфері управління 
людськими ресурсами, члени 
Громадської ради при НАДС, 
члени ЕКР при НАДС

Управління 
стратегічного 
планування 
та аналізу політики
пі. 278-49-25 
nadspublic@ukr. net

Публічне представлення 
інформації про 
використання НАДС 
бюджетних коштів у 2018 
році

Оприлюднення на 
офіційному веб-сайті 
НАДС, веб-сайті ША 
«Укрінформ», 
засідання Громадської 
ради при НАДС

До
15 березня 
2019 року

Інститути громадянського 
суспільства, профспілки, члени 
Громадської ради при НАДС

Департамент фінансів 
та бухгалтерського 
обліку
т. 256-00-20 
tsymbal@nads.gov. иа

Проекти професійних 
стандартів державної 
служби

Засідання Громадської 
ради при НАДС, 
експертно- 
консультативної ради 
при НАДС.
Електронні 
консультації з 
громадськістю: 
офіційний сайт НАДС

І квартал 
2019 року

Державні службовці, інститути 
громадянського суспільства, 
представники закладів вищої 
освіти

Г енеральний 
департамент 
професійного 
розвитку державних 
службовців та 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування

т. 256-00-66 
rykova@nads.gov. иа

mailto:tsymbal@nads.gov
mailto:rykova@nads.gov


Механізм визнання 
результатів неформального 
та інформального 
навчання, накопичувальної 
системи кредитів за 
результатами професійного 
навчання

Засідання Громадської 
ради при НАДС, 
експертно-
консультативної ради 
при НАДС.
Електронні 
консультації з 
громадськістю: 
офіційний сайт НАДС. 
Комунікативні заходи: 
робочі зустрічі, круглі 
столи

III квартал 
2019 року

Державні службовці, посадові 
особи місцевого 
самоврядування, 
інститути громадянського 
суспільства, профспілки, члени 
Громадської ради при НАДС, 
члени ЕКР при НАДС, заклади 
вищої освіти, центри 
підвищення кваліфікації 
державних службовців та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування

Г енеральний 
департамент 
професійного 
розвитку державних 
службовців та 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування

т. 256-00-66 
rykova@nads.gov. иа

Механізм запровадження 
обов’язкового підвищення 
кваліфікації посадовими 
особами місцевого 
самоврядування та 
депутатами місцевих рад

Засідання Громадської 
ради при НАДС, 
експертно-
консультативної ради 
при НАДС.
Електронні 
консультації з 
громадськістю: 
офіційний сайт НАДС, 
веб-портал 
«Громадянське 
суспільство і влада». 
Комунікативні заходи: 
робочі зустрічі, 
семінари, круглі столи, 
конференції, 
прес-конференції

IV квартал 
2019 року

Державні службовці, посадові 
особи місцевого 
самоврядування, 
інститути громадянського 
суспільства, профспілки, члени 
Громадської ради при НАДС, 
члени ЕКР при НАДС, заклади 
вищої освіти, центри 
підвищення кваліфікації 
державних службовців та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування

Генеральний 
департамент 
професійного 
розвитку державних 
службовців та 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування

т. 256-00-66 
rykova@nads.gov. иа

mailto:rykova@nads.gov
mailto:rykova@nads.gov


Проекти нормативно- 
правових актів Кабінету 
Міністрів України, 
розробником яких є НАДС

Оприлюднення на 
офіційному веб-сайті 
НАДС, засідання 
Громадської ради при 
НАДС

Заступник начальника Управління 
стратегічного планування 
та аналізу політики-начальник 
відділу інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом
року



Державні службовці, 
фізичні та юридичні особи, їх 
об’єднання, представники 
громадянського суспільства, 
профспілок, органи державної 
влади, члени Громадської ради 
при НАДС

Управління 
стратегічного 
планування 
та аналізу політики
т. 278-49-25 
nadspublic@ukr. net

В.В. Дівак


