
 
 
 
 

 

 

Перелік міжнародних двосторонніх та багатосторонніх документів НАДС 
 

 

 
 

 Назва документа Пріоритетні напрями співпраці 
 

 

    
  

Угода про співробітництво у сфері державної служби між 
Національним агентством України з питань державної 
служби та Головою Державної служби Республіки Польща 

 

 обмін кращими практиками та досвідом щодо впровадження законодавства 

про державну службу; 

 управління персоналом на державній службі; 

 підвищення ефективності та результативності державної служби, зокрема, 

шляхом впровадження сучасних моделей управління якістю в державних 

установах. 

 

 

 

  
 

 
    
  

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між 
Національним агентством України з питань державної 
служби, Українською школою урядування та Швейцарсько 
Українським проєктом «Підтримка децентралізації в 
Україні» DESPRO 
 

 

 забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності 

публічних службовців, впровадження єдиних підходів до змісту, форм та 

методів підвищення кваліфікації, а також поширення кращого досвіду 

професійного навчання.  
 

 

 

 

 

   
 

 



 
 

  
Меморандум про співробітництво між Національним 
агентством України з питань державної служби, 
Всеукраїнським центром підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (U-LEAD з Європою: Програма 
для України з розширення прав і можливостей на 
місцевому рівні, підзвітності та розвитку) та Центром 
експертизи реформ місцевого самоврядування 
Генерального директорату з питань демократії Ради Європи 
 

 

 сприяння реалізації програм професійного навчання посадових осіб місцевого 

самоврядування в Україні з питань управління людськими ресурсами; 

 погодження програм підвищення кваліфікації та забезпечення процесу 

навчання; 

  розроблення навчальних програм та матеріалів з управління людськими 

ресурсами відповідно до європейських стандартів; 

 забезпечення участі у підготовці регіональних тренерів і реалізації начальних 

програм у контексті багатопрофільних заходів. 

 

 

    
    
  

Меморандум про співробітництво між Національним 
агентством України з питань державної служби та 
Національною школою адміністрації Франції (ENA) 
 

 

 зміцнення спроможності НАДС шляхом надання експертної підтримки щодо 

формування графіку тренінгових програм та розробки їх дизайну з урахуванням 

цільових груп та тем тренінгів, побудови функціональної структури 

Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування; 

 розробка тренінгової програми щодо менеджменту для державних службовців 

категорії «Б», що спрямована на посилення управлінських навичок щодо 

управління людськими ресурсами, управління проєктами та управління 

змінами.  

 

    
    
  

Договір про співпрацю між проєктом «Гендерне 
бюджетування в Україні», що здійснюється за фінансової 
підтримки Швеції, Представництвом Фонду Фрідріха 
Еберта в Україні та Національним агентством України з 
питань державної служби 
 
 
 
 

 

 інтеграція тематики гендерної рівності та гендерного бюджетування до 

навчальних програм системи підготовки, спеціалізації та підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

 

  
 
 

  



 
 

  
Меморандум про співробітництво між НАДС та Компанією 
«Менеджмент Сістемс Інтернешнл» щодо надання 
міжнародної технічної допомоги у рамках проєкту 
«Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні 
«ВзаємоДія»  

 

 

 оцінка потреб у професійному навчанні державних службовців з питань 

запобігання корупції та антикорупційної комунікації; 

 навчання та розвиток спроможностей у сфері запобігання корупції; 

 комунікаційна підтримка антикорупційних ініціатив. 

 

    

  
Меморандум про взаєморозуміння між Національним 
агентством України з питань державної служби та 
Координатором проектів ОБСЄ в Україні 
 

 

 налагодження взаємодії для формування організаційної культури державної 

служби та поширення культури ведення діалогу; 

 запровадження в систему професійного навчання державних службовців 

новітніх освітніх технологій, найкращого міжнародного досвіду. 

 

 

    

  
Меморандум про співпрацю між  Національним агентством 
України з питань державної служби, Всеукраїнською 
асоціацією органів місцевого самоврядування "Асоціація 
об'єднаних територіальних громад" та Центром експертизи 
доброго врядування Генерального директорату з питань 
демократії Ради Європи 
 

 

 удосконалення умов служби в органах місцевого самоврядування, 

професійного розвитку посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад. 

 

    

  
Меморандум про взаєморозуміння між Структурою 
організації об'єднаних націй з питань гендерної рівності та 
розширення прав і можливостей жінок та  Національним 
агентством України з питань державної служби 
 
 
 
 

 

 забезпечення рівних прав і можливостей для жінок та чоловіків на зайняття 

посад державної служби та в органах місцевого самоврядування. 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

  
Протокол про наміри щодо співпраці та обміну 
інформацією стосовно впровадження реформи 
державного управління між Національним агентством 
України з питань державної служби та Центром зі зниження 
ризиків корупції в оборонному секторі (CIDS) на 2019-2022 
роки 

 

 надання методичної, технічної та експертної допомоги щодо удосконалення 

конкурсної процедури;                                                                               

 надання експертної підтримки Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад 

державної служби;                       

 надання технічної та експертної підтримки у заходах з покращення 

організаційної культури на державній службі;                                                                                     

 вивчення кращої практики та обмін досвідом з питань управління персоналом 

на державній службі.  

 

    
    
  

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між 
НАДС, УШУ та DESPRO 

 

 налагодження взаємодії для обміну досвідом з метою забезпечення умов для 

підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців та 

депутатів місцевих рад;                                                                   

 підвищення рівня професійної компетенції публічних службовців та депутатів 

місцевих рад;                                          

 координація навчально-методичного забезпечення професійного навчання 

публічних службовців та депутатів місцевих рад;                                                                           

 інтеграція досвіду Сторін у діяльність органів влади різних рівнів шляхом 

розробки навчально-методичної бази для служб управління персоналом;               

 вивчення, узагальнення та поширення досвіду професійного навчання 

публічних службовців та депутатів місцевих рад, у тому числі іноземного 

досвіду. 

 

  
 

  

  
Меморандум про співробітництво між Національним 
агентством України з питань державної служби та Фондом 
міжнародної солідарності 
 
 

 

 посилення спроможності служб управління персоналом в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування; 

 впровадження загальної схеми оцінювання CAF в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування; 

 сприяння професіоналізації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

 

 

 

 



    

  
Меморандум про співпрацю між Національним агентством 
України з питань державної служби та ГО «Розвиток 
громадянських компетентностей в Україні» щодо 
впровадження швейцарсько-українського проєкту DECIDE- 
«Децентралізація для розвитку демократичної освіти» 

 
 підвищення професійної компетентності державних службовців, посадових осіб 

місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з питань управління 

освітою в умовах децентралізації; 

 розроблення методичного посібника для посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад щодо децентралізації управління 

освітою. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


