ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Національної академії державного управління при Президентові
України
оголошує ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ слухачів
за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»
галузі знань «Публічне управління та адміністрування»
Ліцензія АЕ №458276 від 16.06.2014 р.
Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові
України (далі - Інститут) здійснює прийом слухачів навчання згідно з
Постановами Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789
та від 1 квітня 2013 року № 255 для роботи на відповідних посадах в
органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
Інститут здійснює прийом слухачів на навчання за денною,
вечірньою та заочною формами для підготовки фахівців з вищою
освітою
за
освітньо-професійною
програмою
на
другому
(магістерському) рівні з присудженням ступеня вищої освіти
«МАГІСТР».
До Інституту на навчання за державним замовленням за
спеціальністю
«Публічне
управління
та
адміністрування»
приймаються державні службовці та посадові особи місцевого
самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра/бакалавра,
або освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», працюють в органах
державної влади чи органах місцевого самоврядування, інших органах,
установах, на які поширюється дія Законів України «Про державну
службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», мають
стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування
не менш як один рік, не досягли на момент подання документів: за
денною формою - 35 років; за вечірньою, заочною формою - 45 років.
Час навчання в Інституті за денною формою зараховується
випускникам до стажу державної служби або служби в органах
місцевого самоврядування.
На час навчання державного службовця, посадової особи
місцевого самоврядування за денною формою за державним
замовленням в Інституті академії посада, яку вони займали до навчання

(крім виборних посад), може займатися іншою особою лише на умовах
строкового трудового договору та не є вакантною.
На час навчання за державним замовленням за денною формою
слухачам встановлюється стипендія.
Іногороднім слухачам на час навчання надається місце для
проживання у гуртожитку Інституту.
Особи, які успішно склали вступні екзамени, але не пройшли за
конкурсом, відповідно до рішення приймальної комісії можуть бути
прийняті на навчання за договорами.

Документи, що подають вступники:
1. Заява встановленого зразка.
2. Копія диплома(ів) з додатком про вищу освіту, засвідчена у
встановленому порядку або Приймальною комісією Інституту.
3. Чотири фотокарток розміром 3х4 см.
4. Копія трудової книжки, засвідчена у встановленому порядку.
5. Рішення ради щодо рекомендації на навчання (для посадових осіб
місцевого самоврядування, які перебувають на виборних
посадах).
6. Довідка про прирівняння посади до відповідної групи по оплаті
праці (для державних службовців).
7. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.
8. Паспорт та військовий квиток подаються особисто.
9. Два поштових конверти з марками по Україні (із заповненою
зворотною адресою).
Примітка: надавати документи в папці з прозорим файлом та
чотирма поштовими конвертами з марками по Україні.
Вступник особисто пред'являє оригінал диплому, паспорт,
військовий квиток (приписне свідоцтво), та документи, що дають право
на пільги.
Термін навчання:
за денною формою - 18 місяців;
за заочною - 30 місяців.
Прийом документів: з 3 квітня- по 17 червня 2017 р.
Вступні екзамени: з червень – липень.

Транспортне сполучення зі Львовом:
з пл. Св. Теодора (готель “Львів”) до смт. Брюховичі (зупинка “СанCоль ”)
– маршрутне таксі № 8 та №22;
За додатковою інформацією звертатись до приймальної комісії Інституту
тел.: (032) 244-81-12 (каб. 118, 132)
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Запрошує на навчання
за державним замовленням
на спеціальність 281

“Публічне управління
та адміністрування ”
на денну, вечірню та заочну форми навчання
(кваліфікація "Магістр публічного управління та адміністрування")
79491, Україна, Львів˗Брюховичі,
вул. Сухомлинського, 16
Тел.: (032) 234-65-68
Факс: (032) 234-63-85
E-mail: general@academy.lviv.ua
www.lvivacademy.com
Телефон приймальної комісії:
(032) 244-81-12

