
Звіт про громадське обговорення 

проєкту наказу НАДС «Про затвердження Порядку нарахування 

кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання» 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 

обговорення: 

Національне агентство України з питань державної служби. 

 

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на 

обговорення: 

На обговорення виносився проєкт наказу НАДС «Про затвердження 

Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного 

навчання» 

 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 
Громадське обговорення проводилося у формі електронних 

консультацій, відповідей на телефонні дзвінки. 

Проєкт акту опубліковано на офіційному веб-сайті Національного 

агентства України з питань державної служби 

(https://nads.gov.ua/gromadyanam/konsultatsiyi-z-gromadskistyu/elektronni 

konsultatsiyi/). 

Зауваження та пропозиції від громадськості приймалися на електронну 

адресу: vernygor@nads.gov.ua. 

Під час громадського обговорення були отримані пропозиції та 

зауваження від громадян. 

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Національного 

агентства України з питань державної служби під час громадського 

обговорення: 

Пропозиції, що надійшли до Національного агентства України з питань 

державної служби під час громадського обговорення стосувалися, зокрема: 

- доповнити пункт 4 Порядку після слів «самоосвіти» словами і у 

відмінку «участі у конференціях (як учасника / як доповідача) та навчальних 

візитах за кордон чи роботі з міжнародними експертами з отримання знань 

для практичного застосування нових норм, запровадження нових підходів 

ін.». 

- доповнити пункт 9 Порядку після слів «підтверджуючих документів» 

словами і знаками «(у тому числі / наприклад, на основі розпорядчих актів 

щодо проходження навчання)». 

- доповнити пункт 8 додатку 1 до Порядку переліком інших 

навчальних онлайн платформ чи бізнес-семінарів. 

- внести зміни до пункту 10 Додатку 1 до Порядку стосовно 

доопрацювання визначення поняття доповідь на конференції, оскільки 

відсутнє обґрунтування як саме буде визначатися чи робив службовець 

доповідь на зазначених заходах. 
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- збільшити кількість кредитів ЄКТС за таку ґрунтовну роботу, як 

підготовка монографій, навчальних підручників, навчальних посібників, 

словників, довідників у пункті 12 додатку 1 до Порядку. 

- збільшити кількість кредитів ЄКТС у підпункті 13.1 пункту 13 

додатку 1 до Порядку за аналітичну та науково-дослідну роботу, яку 

проводить фахівець, готуючись до підготовки статті та її видання. 

- збільшити кількість кредитів ЄКТС у підпункті 13.2 пункту 13 

додатку 1 до Порядку за аналітичну та науково-дослідну роботу, яку 

проводить фахівець, готуючись до підготовки статті та її видання. 

- збільшити кількість кредитів ЄКТС у підпункті 13.3 пункту 13 

додатку 1 до Порядку за аналітичну та науково-дослідну роботу, яку 

проводить фахівець, готуючись до підготовки статті та її видання, тим більше 

у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web 

of Science. 

- пропонується виключити в пункті 3 Порядку слова «спільно з 

керівником структурного підрозділу», оскільки підтвердження та облік буде 

здійснювати підрозділ з управління персоналом.  

- пропонується виключити в пункті 6 Порядку слова «інструктаж, 

коучинг» та доповнити словами «самостійне проходження он-лайн курсів, 

вивчення ч курсів за власним бажанням». 

 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами 

обговорення: 

Пропозиції та зауваження, що надходили під час громадського 

обговорення опрацьовано та частково враховано (таблиця додається). 

 

 

 


