
Перелік документів, 

що подаються учасником конкурсного відбору  

виконавців державного замовлення НАДС  

на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра 

 за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

 галузі знань «Публічне управління та адміністрування»/ 

підвищення кваліфікації державних службовців  

та посадових осіб місцевого самоврядування 

 

1. Заява на участь у конкурсному відборі виконавців державного замовлення 

НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування»/підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, подана в електронному вигляді, 

засвідчена кваліфікованим електронним підписом керівника закладу освіти та 

кваліфікованою електронною печаткою закладу освіти (у разі наявності) або її 

скан-копія, засвідчена кваліфікованим електронним підписом уповноваженої 

особи закладу освіти. 

 

2. Ліцензія на провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

або провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти, подана  

в електронному вигляді, засвідчена кваліфікованим електронним підписом 

уповноваженої особи закладу освіти. 

 

3. Сертифікат про акредитацію спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» або відповідної освітньо-професійної програми (для участі у 

конкурсному відборі виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів 

вищої освіти за освітнім ступенем магістра  за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування»), поданий в електронному вигляді, засвідчений кваліфікованим 

електронним підписом уповноваженої особи закладу вищої освіти. 

 

4. Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньої 

програми та/або експертний висновок відповідної галузевої ради Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, а у разі відсутності таких 

документів – висновки експертної комісії та експертної ради при акредитаційній 

комісії, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених 

напрямів підготовки (спеціальностей), матеріально-технічної бази, навчально-

методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу (для участі у 

конкурсі на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра  за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 
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управління та адміністрування»), подані в електронному вигляді, засвідчені 

кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи закладу вищої 

освіти. 

 

5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, поданий в електронному вигляді, 

засвідчений кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи закладу 

освіти. 

 

6. Довідка про діяльність закладу освіти щодо підготовки здобувачів вищої 

освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування»/підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування, подана в електронному вигляді, засвідчена 

кваліфікованим електронним підписом керівника закладу освіти та 

кваліфікованою електронною печаткою закладу освіти (за наявності) або її скан-

копія, засвідчена кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи 

закладу освіти. 

 

7. Скан-копія проєктних показників обсягу державного замовлення НАДС 

на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування»/підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, погоджених з територіальними 

органами НАДС відповідно до місцезнаходження учасника конкурсу, подана в 

електронному вигляді, засвідчена кваліфікованим електронним підписом 

уповноваженої особи закладу освіти. 

 

8. Скан-копія показників економічної ефективності, які підтверджуються 

розрахунком вартості надання освітніх послуг з підготовки магістрів або 

підвищення кваліфікації, що подаються учасником конкурсу відповідно до форм, 

затверджених наказом НАДС від 13 квітня 2021 року № 66-21 «Про затвердження 

Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного 

агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої 

освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 травня  

2021 року за № 627/36249, подана в електронному вигляді, засвідчена 

кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи закладу освіти. 

__________________ 
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