1
ПРОТОКОЛ № 27
засідання приймальної комісії Львівського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України
м. Львів

18 липня 2018 року

Присутні члени приймальної комісії:
Загорський В.С.
Сушинський О.І.
Кіцак Т.М.
Каляєв А.О.
Синицький О.С.
Сметана Л.Я.
Гураш А.А.
Карпук В.І.
Коцюба А.І.
Сітарська Н.І.
Фурса М.В.
Шендюх О.М.

голова приймальної комісії
заступник голови приймальної комісії
відповідальний секретар приймальної комісії
заступник відповідального секретаря приймальної комісії
заступник відповідального секретаря приймальної комісії
член комісії
член комісії
член комісії
член комісії
член комісії
член комісії
член комісії
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про допуск вступників до проходження вступних випробувань 19.07.2018
2. Про затвердження у новій редакції Графіку вступних випробувань на
магістерську програму за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»
за денною, вечірньою та заочною формами навчання
1. Про допуск вступників до проходження вступних випробувань 19.07.2018 р.
Заслухавши інформацію завідувача сектору профорієнтації та конкурсного відбору
Л.Сметани, допустити до проходження 19.07.2018 р. вступних випробувань вступників,
які подали заяви та усі документи, передбачені Положенням про прийом слухачів до
НАДУ, затвердженим постановою КМУ від 01.04.2013 р. № 255 чи Порядком прийому на
навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та
адміністрування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р.
№ 789:
№
Прізвище
Ім’я
По батькові
Воєвода
Микола
Васильович
1.
Волянська
Іванна
Петрівна
2.
Воробчук
Юрій
Васильович
3.
Глівка
Андрій
Іванович
4.
Гукова
Юліанна
Валентинівна
5.
Дейнека
Світлана
Іванівна
6.
Клонцак
Ірина
Дмитрівна
7.
Когут
Галина
Василівна
8.
Кравцов
Володимир
Валерійович
9.
Наталія
Миколаївна
10. Крупенко
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Крутій
Кучма
Кушнір
Мартенс
Олеха
Островський
Павлишина
Пасько
Петрів
Садова-Антоняк
Сехна
Сивоус
Сидорчук
Турек
Химин
Хомик
Черечін
Шалаута
Шукост
Ярмошко
Ярмошко
Голосували:

Андрій
Андрій
Світлана
Ірина
Тетяна
Олександр
Наталія
Микола
Вадим
Iрина
Христина
Іван
Олег
Галина
Юрій
Орислава
Володимир
Оксана
Олександра
Наталія
Сніжана

Сергійович
Богданович
Миколаївна
Євгенівна
Василівна
Михайлович
Володимирівна
Миколайович
Романович
Володимирівна
Вікторівна
Васильович
Васильович
Миколаївна
Мирославович
Володимирівна
Романович
Михайлівна
Михайлівна
Федорівна
Григорівна
«За» – одноголосно.

2. Про затвердження у новій редакції Графіку вступних випробувань на
магістерську програму за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»
за денною, вечірньою та заочною формами навчання
Додаток до протоколу
Приймальної комісії
від 18.07.2018 р. № 27
Графік проведення вступних випробувань на магістерську програму
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»
за денною, вечірньою та заочною формами навчання
(нова редакція)
Назва вступного випробування
1) за державним замовленням НАДУ та за
договором:
- комп’ютерне
тестування
з
державноуправлінських, соціально-економічних, політикоправових, історико-культурних питань;
- співбесіда із сучасних проблем публічного
управління та адміністрування з метою
визначення практичного досвіду, аналітичних і

Дата проведення
четвер, 03.05.2018 р., з 11:00
субота, 05.05.2018 р., з 10:00
четвер, 10.05.2018 р., з 11:00
четвер, 17.05.2018 р., з 11:00
субота, 19.05.2018 р., з 10:00
четвер, 24.05.2018 р., з 11:00
четвер, 31.05.2018 р., з 11:00
четвер, 07.06.2018 р., з 11:00
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творчих здібностей, мотивації до роботи на
державній службі або службі в органах місцевого
самоврядування;
- комп'ютерне тестування з іноземної мови

субота, 09.06.2018 р., з 10:00
четвер, 14.06.2018 р., з 11:00
субота, 16.06.2018 р., з 10:00
четвер, 21.06.2018 р., з 11:00
субота, 23.06.2018 р., з 10:00
середа, 27.06.2018 р., з 10:00
2) за державним замовленням НАДС:
четвер, 05.07.2018 р., з 11:00
- комп’ютерне тестування з основ держави і четвер, 12.07.2018 р., з 11:00
права, основ економіки;
п’ятниця, 13.07.2018 р., з 11:00
- співбесіда з питань, що стосуються субота, 14.07.2018 р., з 10:00
державного управління;
понеділок, 16.07.2018 р., з 11:00
- комп'ютерне тестування з іноземної мови
вівторок, 17.07.2018 р., з 11:00
середа, 18.07.2018 р., з 11:00
четвер, 19.07.2018 р., з 11:00
п’ятниця, 20.07.2018 р., з 11:00
субота, 21.07.2018 р., з 10:00
понеділок, 23.07.2018 р., з 10:00
вівторок, 24.07.2018 р., з 10:00
3) за договором:
- комп’ютерне
тестування
з
державно- понеділок, 27.08.2018 р., з 10:00
управлінських, соціально-економічних, політикоправових, історико-культурних питань;
вівторок, 28.08.2018 р., з 10:00
- співбесіда із сучасних проблем публічного
управління та адміністрування з метою
визначення практичного досвіду, аналітичних і
середа, 29.08.2018 р., з 10:00
творчих здібностей, мотивації до роботи на
державній службі або службі в органах місцевого
четвер, 30.08.2018 р., з 10:00
самоврядування;
Відповідно до частини 4 пункту 5
- комп'ютерне тестування з іноземної мови.
наказу Міністерства освіти і науки
України від 23.04.2018 р. № 409
«Про внесення змін до деяких
нормативно-правових
актів»
–
до 29.11.2018 р. (за окремим
графіком)
Голосували:

«За» – одноголосно.

Голова приймальної комісії

Загорський В.С.

Відповідальний секретар

Кіцак Т.М.

