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на № __________

в ід _______________

Головам районних рад
Міським головам міст
обласного значення

Надсилаємо до відома та врахування в роботі інформацію Одеського
регіонального інституту державного управління при Президентові України
(далі - Інститут) щодо підготовки фахівців у галузі знань «Державне
управління» за спеціальністю „Публічне управління та адміністрування” за
державним замовленням та за договором.
Просимо довести зазначену інформацію до
селищних, міських (міст районного значення) голів.

відома

сільських,

Додаток на 3 аркушах.

Голова обласної Ради

^ а т о л і й ОЛІЙНИК

УКРАЇНА
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
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н а № ___________ від ____________
Голові Вінницької обласної ради
Олійнику А.Д.
Про відбір службовців на навчання
Шановний Анатолію Дмитровичу!
Проведення структурних реформ, зокрема реформування державного
управління, державної служби, місцевого самоврядування та територіальної
організації влади, вимагає високого рівня професійної компетентності та
професійного
розвитку
державних
службовців,
голів
місцевих
держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб
місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.
В Одеському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
існує належне кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та
інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
Інститут має 23-річний досвід підготовки фахівців у галузі знань
«Державне управління». З 2016 року запровадив освітню програму за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» для підготовки
фахівців за бакалаврською, магістерською та аспірантською програмами.
У межах зазначеної спеціальності інститут пропонує магістрантам на
вибір одну з дев’яти спеціалізацій, які охоплюють усі сфери суспільного
життя. Зміст освітньо-професійної програми підготовки фахівців за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» повністю враховує
цілі та завдання, які стоять перед державними службовцями, посадовими
особами місцевого самоврядування.
З метою визначення реальних потреб посадових осіб місцевого
самоврядування у професійному навчанні просимо Вам рекомендувати
головам районних рад, сільськім, селищним міським головам Вінницької
обласної до 20 квітня 2018 року направити до інституту інформацію (на
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електрону адресу — регзопа1@огісіи.осІе8за.иа) за формою, що наведена у
додатку. Ця інформація буде проаналізована приймальною комісією
інституту та буде поінформовано керівників та посадових осіб місцевого
самоврядування щодо можливості навчання в Одеському регіональному
інституті державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України за державним замовленням або за
договорами.
З 02 квітня 2018 року інститут розпочинає нову приймальну кампанію
для вступу на спеціальність «Публічне управління та адміністрування».
Сподіваємося на продовження плідної та результативної співпраці,
спрямованої на розвиток системи ефективного публічного управління.
Від усього серця бажаю Вам міцного здоров’я, успіхів та нових
звершень!

З повагою
Директор

Попов М.П.
096-387-62-29

М.М. їжа

Визначення потреб посадових осіб місцевого самоврядування у професійному навчанні

(районна рада)
(виконавчі органи сільської, селищної\ міської ради)
ПІБ особи, яка обіймає посаду в
органі місцевого самоврядування

Посада

Категорія
посад

Рік
народження

Стаж державної
служби або
служби в
органах
місцевого
самоврядування

Чи має ступінь
магістра галузі
знань «Державне
управління»,
«Публічне
управління та
адміністрування»
/ або навчається

1.
2.

Приходько Іван Костянтинович
Коваленко Ігор Васильович
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1974
1985

12 р.

і Р.

ні
навчається

3.
4.

Яценко Катерина Прокопівна
Федорчак Павло Сергійович

міській голова
керуючий
справами
виконавчого
апарату
районної ради
староста ОТГ
головний
спеціаліст
відділу
економічного
розвитку

4 р.

ні
ні

№

5.
6.
7-

5

6
7

1989
1981

Зр

Чи планує
вступати до
ОРІДУ
НАДУ при
Президентові
України в
2018 році /
форма
навчання
так / заочна

ні
так / денна

