
Звіт про громадське обговорення проєкту наказу НАДС  

«Про затвердження вимог до структури і змісту професійних 

(сертифікатних) та короткострокових програм підвищення кваліфікації 

державних службовців,  голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування 

 та депутатів місцевих рад» 

 

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 проєкт наказу НАДС «Про затвердження вимог до 

структури і змісту професійних (сертифікатних) та короткострокових програм 

підвищення кваліфікації державних службовців,  голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад». 

 

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

Громадське обговорення проводилося у формі електронних консультацій. 

Проєкт акту опубліковано 01 серпня 2019 року на офіційному веб-сайті 

Національного агентства України з питань державної служби 

(https://nads.gov.ua/ua/konsultaciyi-z-gromadskistyu/elektronni-konsultaciyi).  

Зауваження та пропозиції від громадськості приймалися до 14 серпня  

2019 року на електронну адресу: rykova@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; інших закладів освіти, які провадять освітню 

діяльність з підвищення кваліфікації. 

  

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:  

 детального опису вимог до структури програм підвищення кваліфікації; 

 надання роз’яснення щодо присвоєння шифру програми; 

 доповнення переліку принципів, на яких базується зміст програм 

підвищення кваліфікації; 

 збільшення частки вибіркових модулів, від загальної кількості модулів, 

передбачених професійною (сертифікатною) програмою; 

 зазначення тривалості пари академічних годин; 

 порядку погодження програм підвищення кваліфікації; 

 заміни терміну «навчальні візити» на «виїзні практичні заняття» тощо. 

https://nads.gov.ua/ua/konsultaciyi-z-gromadskistyu/elektronni-konsultaciyi


5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:  

Пропозиції та зауваження, що надходили під час громадського обговорення 

опрацьовано та частково враховано (таблиця додається). 


