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Шановний пане Василю!

НАДС у межах повноважень розглянуло Ваш запит на інформацію, 
зареєстрований 09 червня 2021 року за № 241/0/15-21, та надсилаємо копію 

запитуваного документа (додається).
Додатково повідомляємо, що у 2021 році напрями підвищення кваліфікації 

державних службовців за загальними програмами, навчання за якими 

проводиться за рахунок коштів державного бюджету, в Українській школі 
урядування (як заклади післядипломної освіти, що належить до сфери управління 

НАДС), та у закладах освіти, що будуть визначені виконавцями державного 

замовлення НАДС на підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування за результатами конкурсного відбору, 
передбачені наказом Національного агентства України з питань державної 
служби від 21 січня 2021 року № 10-21 (зі змінами) «Про затвердження 

натуральних показників державного замовлення на підвищення кваліфікації 
державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за 

напрямами підвищення кваліфікації у 2021 році». 
На регіональному рівні підвищення кваліфікації державних службовців за 

рахунок місцевих бюджетів організовують регіональні центри підвищення 

кваліфікації. 
Заклади освіти та інші суб’єкти надання освітніх послуг у сфері 

професійного навчання державних службовців з урахуванням напрямів 

підвищення кваліфікації державних службовців розробляють та затверджують 

програми підвищення кваліфікації, перелік яких визначається у плані-графіку, за 

яким проводиться підвищення кваліфікації державних службовців. 
Також інформуємо, що конкурсний відбір виконавців державного 

замовлення НАДС на підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування буде здійснено в установленому
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чинним законодавством порядку після затвердження обсягів державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 

на 2021 рік.

Додаток: на 34 арк. в 1 прим.

З повагою 
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