НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Н А К А З
від _____ _______ 20___р.

Київ

№

Про проведення попереднього обстеження
системи управлінн я якістю НАДО

З метою забезпечення виконання підпункту 2 пункту 1 Типових завдань,
ключових показників результативності, ефективності та якості службової
діяльності державних службовців, які займають посади керівників центральних
органів виконавчої влади, на 2019 рік, затверджених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1030-р, а також
пункту 4 стратегічної цілі 3 Плану діяльності НАДС на 2019 рік передбачено
проведення попереднього обстеження системи управління якістю НАДС
НАКАЗУЮ :

1. Утворити Робочу групу для проведення попереднього обстеження
системи управління якістю НАДС у складі, згідно з додатком.
2. Затвердити План заходів щодо попереднього обстеження системи
управління якістю НАДС, що додається.
3. Управлінню стратегічного планування та аналізу політики НАДС
забезпечити організацію проведення попереднього обстеження управління
якістю НАДС та надати Центру адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу узагальнені результати оцінки процесів, процедур та
затверджений план дій з удосконалення системи управління якістю.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

№ 147-19 від 12.08.2019

ДОДАТОК
до
наказу
Національного
агентства України з питань
державної служби
____серпня 2019 року № _____

СКЛАД
Робочої групи для проведення попереднього обстеження
системи управління якістю НАДС

№
1.

П .І.Б

Посада

Д1ВАК
Вікторія Віталіївна

заступник
начальника
управління
начальник
відділу
Управління
стратегічного
планування
та
аналізу
політики, голова робочої групи

2.

ЧЕРВІНСЬКА
Ірина Василівна

головний спеціаліст відділу інформаційноаналітичного
забезпечення
Управління
стратегічного
планування
та
аналізу
політики, секретар робочої групи

3.

ЛИХАЧ
Юлія Юріївна

перший заступник директора Центру
адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу

4.

КУКУЛЯ
Анжела Іванівна

начальник відділу розвитку людських
ресурсів Центру
адаптації державної
служби до стандартів Європейського Союзу

5.

СКАКУН
Марко Леонідович
АЛЄКСЄЄВА
Ольга Анатоліївна
АСТАПОВ
Андрій Олександрович

голова громадської організації «Українська
Демократія»
головний спеціаліст з питань запобігання та
виявлення корупції
керівник експертної групи
з питань
нормативного забезпечення менеджменту
персоналу Генерального департаменту з
питань
управління
персоналом
на
державній службі

8.

ВЕЛІЄВА
Олеся Валеріївна

заступник начальника Відділу забезпечення
діяльності Комісії з питань вищого корпусу
державної служби

9.

ВЕРНИГОР
Юлія Юріївна

керівник експертної групи з питань
розвитку освітніх послуг Г енерального
департаменту
професійного
розвитку
державних службовців та посадових осіб

6.
7.

10. ГРЕБИНИЧЕНКО
Руслан Валентинович

місцевого самоврядування
заступник директора департаменту начальник відділу службових розслідувань
та
дисциплінарних
проваджень
Департаменту контролю у сфері державної
служби

11. ЗІНЧЕНКО
Наталя Олександрівна

начальник відділу забезпечення діяльності
дорадчих
органів
та
зв’язків
з
громадськістю Управління стратегічного
планування та аналізу політики

12. КРІНСЬКА-ШАРАЙ
Наталія Валеріївна

керівник експертної групи з питань
інституцІйного розвитку служб управління
персоналом Генерального департаменту з
питань
управління
персоналом
на
державній службі

13. КУРЕННА
Тетяна Олександрівна
14. ЛИМАРЕНКО
Лариса Володимирівна
15. НЕСВІТ
Вікторія Віталіївна

головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

16. НОВИК
Любов Валентинівна

головний спеціаліст відділу комп’ютерного
та програмного забезпечення Департаменту
інформаційних технологій та ресурсного
забезпечення

17. ПЛОТЯН
Сергій Г еоргійович

начальник Управління адміністративного
забезпечення

18. СТАДНИК
Дмитро Миколайович

заступник директора департаменту начальник відділу підготовки та правової
експертизи проектів актів Департаменту
нормативно-правової
роботи
та
юридичного забезпечення
начальник
відділу
планування
та
фінансування освітніх послуг Департаменту
фінансів,
бухгалтерського
обліку
та
ресурсного забезпечення

19. ЦИМБАЛ
Лариса Володимирівна

Начальник Управління
стратегічного планування
та аналізу політики

начальник Відділу управління персоналом
головний спеціаліст відділу супроводу
контрольної
діяльності
Департаменту
контролю у сфері державної служби

/
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Г. БАЛКОВЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Національного агентства
України з питань державної
служби
____серпня 2019 року № ____

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо попереднього обстеження системи управління якістю НАДО

№
Захід
Відповідальний
з/п
виконавець
1. Визначення особи, компетентної в усіх
структурні
процесах діяльності структурного
підрозділи
підрозділу, для включення до складу
НАДС
робочої групи
2. Надсилання членам робочої групи
Червінська І.В.
Рекомендованого опитувальника
оцінки електронною поштою
Кукуля А.І.
3. Проведення навчання для членів
робочої групи
4. Опрацювання Рекомендованого
структурні
опитувальника оцінки структурними
підрозділи,
підрозділами та територіальними
територіальні
органами НАДС
органи НАДС
5. Подання робочій групі узагальнених
Дівак В.В,
результатів оцінки процесів, процедур,
Червінська І .В.
а також проекту плану дій з
удосконалення системи управління
якістю НАДС
6. Підготовка плану дій з удосконалення
Дівак В,В.
системи управління якістю НАДС
Червінська І.В.

Начальник Управління
стратегічного планування
та аналізу політики

.У-'

Строк
виконання
13 серпня
2019 року

14 серпня
2019 року
15 серпня
2019 року
ЗО вересня
2019 року

25 жовтня
2019 року

01 листопада
2019 року

Г. БАЛКОВЕНКО

