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Національного агентства України з питань державної служби

про виконання Основних заходів Річної національної програми під егідою Комісії Україна НАТО на 2017 рік за підсумками ІІІ кварталу
Зміст заходу
1.1.1.6. Реформування
системи державного
управління та розвиток
електронного урядування
Забезпечити проведення
конкурсів на зайняття
вакантних посад державної
служби категорії «А»
(керівників центральних
органів виконавчої влади, які
не є членами Кабінету
Міністрів України, та їх
заступників; керівників
апаратів Конституційного
Суду України, Верховного
Суду України, вищих
спеціалізованих судів та їх
заступників; голів місцевих
державних адміністрацій;
керівників державної служби
в інших державних органах,
юрисдикція яких
поширюється на всю
територію України).
2.1.14. Професійна підготовка
персоналу сектору безпеки і
оборони

Відповідальні за
виконання
Національне
агентство України з
питань державної
служби,
інші центральні
органи виконавчої
влади,
за участю інших
державних органів

Національне
агентство України з
питань державної
служби,
Міністерство
Забезпечити загальну
закордонних справ
координацію Програми
України
Україна – НАТО з
(Дипломатична
професійного розвитку
академія),
цивільного персоналу сектору
за участю Урядового
безпеки і оборони.
офісу з питань
європейської та
євроатлантичної
інтеграції
Секретаріату
Кабінету Міністрів
України

Стан виконання, наявність проблемних
питань, шляхи їх вирішення
У ІІІ кварталі 2017 року Комісією з питань
вищого корпусу державної служби проведено
17 конкурсів на зайняття вакантних посад
державної служби категорії «А», з них:
1 - на зайняття вакантної посади керівника
апарату Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення,
4 – на заняття посади керівника/заступника
керівника ЦОВВ,
12 – конкурсів на зайняття вакантних посад
голів районних державних адміністрацій.

За
інформацією,
отриманою
від
заінтересованих державних органів, в рамках
Програми Україна – НАТО з професійного
розвитку цивільного персоналу сектору безпеки
і
оборони
впродовж
ІІІ
кварталу
2017 року було організовано 5 заходів:
1. З 18 по 19 липня 2017 року –
Дипломатична академія при Міністерстві
закордонних справ України – Спільна
конференція Програм професійної підготовки
НАТО, що функціонують в Україні та Грузії.
2. З 14 по 18 серпня 2017 року – Служба
безпеки
України
–
Навчальний
курс
«Благонадійність та безпека особового складу»
3. З 04 по 06 вересня 2017 року – м. Тбілісі,
Грузія – Навчальний курс у рамках реалізації

програми «Підготовка керівників вищого
рівня».
4. З 19 по 21 вересня 2017 року –
Дипломатична
академія
України
при
Міністерстві закордонних справ України –
Модуль із Зовнішньополітичного підходу до
безпеки.
5. З 25 по 29 вересня 2017 року – Служба
безпеки України – Навчальний курс «Перехід до
використання IT систем та метаданих»
Крім того здійснюються заходи щодо
мовної підготовки державних службовців
сектору безпеки і оборони:
 з 30 січня 2017 року на базі Київського
національного університету ім. Т.Г. Шевченка
здійснюється
навчання
за
програмою
«Практичний курс англійської мови»;
з
січня
2017
на
базі
ДК
«Укроборонпром» навчальні курси з вивчення
англійської мови для 16 представників ДК
«Укроборонпром»;
 з 07 лютого по 30 вересня 2017 року
організовано проведення спеціалізованого
курсу англійської мови «Finance» для 15
представників Національного банку України;
– з травня 2017 року організовано
вивчення англійської мови на базі онлайнплатформи Lingva.Skills для 308 державних
службовців сектору безпеки і оброни;
– з 18 вересня 2017 року на базі
Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського організовано курс
англійської мови для державних службовців
сектору безпеки і оброни.

ІНФОРМАЦІЯ
Національного агентства України з питань державної служби
про стан виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік у ІІІ кварталі
№
Найменування
Відповідальні за
Строк
з/п
завдання
виконання
виконання
1. Забезпечити
Центральні
Протягом
підготовку та
органи виконавчої
року
розміщення на
влади та інші
офіційних веб-сайтах
державні органи,
органів державної
обласні,
влади, у соціальних
Київська міська
мережах інформації
держадміністрації.
про співробітництво
України з НАТО та
заходи, які
здійснюють органи
державної влади у
сфері євроатлантичної
інтеграції України

2.

Організувати
проведення тренінгів,
спеціалізованих
короткострокових
навчальних семінарів
з підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
відповідальних за
зв’язки з

НАДС, МІП,
Національна
академія
державного
управління при
Президентові
України (за
згодою), вищі
навчальні заклади
(за згодою),
громадські
об’єднання
(за згодою)

Протягом
року

Стан виконання
На
офіційному
веб-сайті
НАДС у розділі «Європейська
інтеграція
та
Євроатлантичне
співробітництво»
рубрики
«Міжнародне
співробітництво»
розміщено
інформацію
щодо
співпраці з НАТО та основні
завдання
Річної
національної
програми під егідою Комісії
Україна – НАТО на 2017 рік».
На
офіційному
веб-сайті
Центру адаптації державної служби
до
стандартів
Європейського
Союзу у розділі «Співпраця з
НАТО» рубрики «Європейські
стандарти
та
інструменти»
розміщено:
 Загальна інформація про
НАТО
 Останні новини
 Діяльність НАДС щодо
співпраці з НАТО
 План заходів щодо реалізації
у 2017 році Концепції
вдосконалення
інформування громадськості
з питань євроатлантичної
інтеграції України на 20172020 роки.
НАДС листом від 31 травня
2017
року
№
68/70/22-17
рекомендувало
Національній
академії державного управління
при Президентові України та її
регіональним
інститутам,
навчальним закладам системи
післядипломної освіти організувати
навчання
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, відповідальних за
зв’язки
з
громадськістю
та
взаємодію із засобами масової

громадськістю та
взаємодію із засобами
масової інформації, з
питань державної
політики в сфері
євроатлантичної
інтеграції України.

інформації, з питань державної
політики в сфері євроатлантичної
інтеграції України.
Станом на 26 вересня 2017 року
1519 працівників органів державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування, відповідальних за
зв’язки
з
громадськістю
та
взаємодію із засобами масової
інформації підвищили кваліфікацію
з питань державної політики в сфері
євроатлантичної
інтеграції
України.
Разом з тим, за інформацією
Всеукраїнського
центру
підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування 07-08
вересня 2017 року відбулося
підвищення
кваліфікацій
державних службовців 6-9 групи
оплати праці за програмою
тематичного
короткострокового
семінару «Україна – НАТО:
напрями
співробітництва
та
партнерства», у якому прийняло
участь 68 осіб.
Також питання стратегічного
партнерства України були включені
до
професійної
програми
підвищення кваліфікацій, навчання
за якою проходило у період з 04 по
15 вересня 2017 року та у якому
прийняло участь 33 особи.

