
Звіт про громадське обговорення 

проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін  

до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681 

«Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій» 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 

обговорення: 

Національне агентство України з питань державної служби. 

 

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на 

обговорення: 

На обговорення виносився проект постанови Кабінету Міністрів 

України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2004 р. № 1681«Про центри перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» 

 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

Громадське обговорення проводилося у формі електронних 

консультацій, відповідей на телефонні дзвінки. 

Проект акту опубліковано 07 червня 2019 року на офіційному веб-сайті 

Національного агентства України з питань державної служби 

(https://nads.gov.ua/gromadyanam/konsultatsiyi-z-gromadskistyu/elektronni-

konsultatsiyi/). 

Зауваження та пропозиції від громадськості приймалися до 21 червня 

2019 року на електронну адресу: yeshchenko.p@nads.gov.ua. 

Під час громадського обговорення були отримані пропозиції та 

зауваження від керівників центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій. 

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Національного 

агентства України з питань державної служби під час громадського 

обговорення: 

Пропозиції, що надійшли до Національного агентства України з питань 

державної служби під час громадського обговорення стосувалися, зокрема: 

- перейменування центрів перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі – 

центри); 

- переліку суб’єктів, які можуть виступати замовниками надання 

освітніх послуг у сфері післядипломної освіти; 
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- суб’єкта що надаватиме центрам науково-методичну, 

інформаційну і консультаційну допомогу; 

- права участі центрів у саморегулівних професійних об’єднаннях 

(професійні асоціації, професійні мережі) та аспектів їх фінансування; 

- основних завдань центрів; 

- обов’язків директорів центрів; 

- проходження слухачами стажування, в рамках навчальної 

програми; 

- забезпечення слухачів місцем для проживання в готелі 

(гуртожитку). 

 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами 

обговорення: 

Пропозиції та зауваження, що надходили під час громадського 

обговорення опрацьовано та частково враховано (таблиця додається). 

 

 


