
 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Ради управління людськими ресурсами при НАДС 

15  грудня 2022 року 

час проведення заходу  

14:00 – 17:10 
 

13-45 - 14-00 Підключення учасників 
14-00 - 14-10 Відкриття заходу 

 Наталія АЛЮШИНА, Голова НАДС 

14-10 - 14-55 Реалії проходження публічної служби в умовах війни 

  

Організація трудових відносин в період воєнного стану 

Юрій КУЗОВИЙ, Директор Директорату праці та зайнятості 

Міністерства економіки України 

 

Особливості діяльності військових адміністрацій населених пунктів та 

їх посадових осіб 

Сергій ШАРШОВ, Генеральний директор Директорату з питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та 

адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку 

громад та територій України 

Віра КОЗІНА, консультантка Програми Ради Європи «Децентралізація і 

реформа публічної адміністрації в Україні» 

 

Зайняття публічними службовцями іншою оплачуваною чи 

підприємницькою діяльністю в період воєнного стану 

Олександр ШУЛЬГА, керівник Департаменту запобігання конфлікту 

інтересів НАЗК 

 

Стан справ і перспективи реформи системи оплати праці державних 

службовців 

Наталія КРІНСЬКА-ШАРАЙ, директор Генерального департаменту з 

питань оплати праці та функціонального розвитку державної служби 

НАДС 

 

14-55 - 15-35 Ефективна робота персоналу та заходи безпеки в умовах війни 

  

Функціональний аудит органів виконавчої влади: мета проведення та 

очікування 

Галина КУДРИНСЬКА, керівник експертної групи з питань класифікації 

функцій і посад державної служби Генерального департаменту з питань 

оплати праці та функціонального розвитку державної служби НАДС 

 

Створення безпечних умов для роботи персоналу в умовах війни: 

досвід НАДС 

Лариса ЛИМАРЕНКО, начальник Управління з питань персоналу НАДС 

 



Стан впровадження системи HRMIS та її подальший розвиток 

Євген СОСНОВСЬКИЙ, директор Генерального департаменту з питань 

цифровізації у сфері державної служби НАДС 

 

HR та кібергігієна: ризики та заходи захисту 

Олександр ПОТІЙ, доктор технічних наук, професор, заступник Голови 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України  

 

 

15-35 - 15-50 
 

ПЕРЕРВА НА КАВУ 

 

15-50 - 16-40 Актуальні питання професійного розвитку публічних службовців 

  

Впровадження проекту із вивчення англійської мови державними 

службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування  

Наталія АЛЮШИНА, Голова НАДС 

 

Презентація діяльності Вищої школи публічного управління 

Юлія ЛИХАЧ, директор Вищої школи публічного управління 

 

Організація професійного навчання державних службовців, 

керівників державних підприємств, установ, організацій за рахунок 

міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного 

співробітництва 

Марина КАНАВЕЦЬ, директор Центру адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу 

 

Визначення та аналіз індивідуальних потреб у професійному навчанні, 

складання індивідуальних програм професійного розвитку державних 

службовців на 2023 рік 

Оксана БУТКО, державний експерт експертної групи з питань організації 

професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування Генерального департаменту з питань професійного 

розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування НАДС 

Оксана КЛЬОЦ, державний експерт експертної групи з питань  розвитку 

системи професійного навчання  Генерального департаменту з питань 

професійного розвитку державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування НАДС 

 

16-40 - 17-00 Нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу “Кращі 

практики управління персоналом” 

  

Наталія АЛЮШИНА, Голова НАДС 

Члени Конкурсної ради 

Слово переможців конкурсу (за бажанням) 

 

17-00 -17-10 Підбиття підсумків 

  

Юлія МАРУШКЕВИЧ, директор Генерального департаменту з 

питань  управління персоналом на державній службі та в органах 

місцевого самоврядування НАДС, Голова Ради управління людськими 

ресурсами  
 

 


