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№

Ha № _________ від
Д иректору Л ьвівського регіонального
інституту держ авного управління
Н аціональної академ ії державного
управління при Президентові України
Загорському В. С.

Шановний Володимире Степановичу!
Від імені Національного агентства України з питань державної служби дозвольте
висловити щиру подяку Вам за сприяння участі Вашого заступника Ліпенцева Андрія
Вікторовича у тренінгу «Побудова професійної, сталої та політично неупередженої
державної служби: роль трансформаційного лідерства та організаційної культури», який
відбувся в м. Києві 01-02 червня 2017 року.
Захід організовано у рамках Робочої групи (Панелі) «Реформа державного
управління» Тематичної платформи «Демократія, належне врядування та стабільність»
ініціативи ЄС «Східне партнерство», тож крім посадових осіб Адміністрації Президента
України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, державних службовців, які займають
посади категорії «А» у центральних та місцевих органах виконавчої влади, цього року
тренінг відвідали представники вищого корпусу державної служби, керівники структурних
підрозділів міністерств, інших державних органів, представники вищих навчальних закладів
країн ініціативи ЄС «Східне партнерство» та країн-членів ЄС.
Приємно відзначити, що завдяки професійній організації Андрієм Вікторовичем
Ліпенцевим роботи однієї з робочих груп у рамках тренінгу, захід пройшов на належному рівні,
про що було відзначено як українськими учасниками, так і міжнародними партнерами.
Андрій Вікторович показав себе як талановитий тренер найвищого професійного рівня.
Робота в групі під його керівництвом відрізнялася високим темпом роботи, насиченістю
практичного матеріалу і легкістю перенесення отриманих знань на практику. При цьому робота
групи була цілісною та органічною. Разом з постійним діалогом з аудиторією, візуальним і
аудіальним контактом, це дозволило провести щільну програму тренінгу на високому творчому
та позитивному рівні.
Завдяки високому представницькому рівню учасників та фаховій організації заходу
ми мали нагоду виробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення кадрового
менеджменту в державних органах та обговорити шляхи забезпечення в Україні
демократичного управління з урахуванням ключових тенденцій та кращих практик
європейських країн та країн ініціативи «Східне партнерство».
Висловлюємо впевненість у збереженні сформованих дружніх відносин і
сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

