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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про затвердження Правил прийому на навчання до 

Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління 

при Президентові України у 2020 році 

Золотарьов В.Ф.  

Проект рішення: 

Золотарьов В.Ф.  

2 Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження здобувача 

А.І. Неділько 

 

Куц Ю.О.  

Проект рішення: 

Куц Ю.О. 

3 Різне  
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ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 27 грудня 2019 року, протокол № 12/256-1 

 

Про затвердження Правил прийому на навчання до Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України у 2020 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова про затвердження 

Правил прийому на навчання до Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України у 

2020 році, Вчена рада відзначає, що прийом на навчання здійснюється відповідно до 

статей 13, 44 Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11.10.2019 р. № 1285 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

02.12.2019 р. № 1192/34163, Положення про прийом слухачів до Національної академії 

державного управління при Президентові України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 1.04. 2013 року № 255 «Про затвердження положень 

про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого 

самоврядування слухачів Національної академії державного управління при 

Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів 

Національної академії» зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів 

України від 29.05.2013 р. № 380, від 13.01.2016 р. № 19, від 27.09.2016 р. № 674, від 

14.12.2016 р. № 950, від 26.04.2017 р. № 294, від 14.06.2017 р. № 423, від 14.02.2018 р. 

№ 82, 13.06.2018 р. № 482, від 17.07.2019 р. № 621, Порядку прийому на навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

29.07.2009 р. № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління 

та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. № 809, 

від 27.09.2016 р. № 674, від 14.06.2017 р. № 423, від 14.02.2018 р. № 82, від 13.06.2018 

р. № 482, від 17.07.2019 р. № 621, Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2015 р. № 1035 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і 



 

науки № 622 від 6.06.2016 р., Положення про приймальну комісію Національної 

академії державного управління при Президентові України та Правил прийому на 

навчання до Національної академії державного управління при Президентові України, 

затвердженого рішенням Вченої ради Національної академії державного управління 

при Президентові України від 26.12.2019 р. №277/12, Положення про приймальну 

комісію Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, затвердженого наказом 

директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України від 27.12.2019 р. № 186.  

З урахуванням вищенаведеного, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити Правила прийому на навчання до Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України у 2020 році.  

2. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 

конкурсному відборі до Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України у 2020 році.  

3. Затвердити Правила прийому до аспірантури та докторантури до Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України у 2020 році.  

4. Приймальній комісії Інституту забезпечити дотримання вимог законодавства 

України, Правил прийому на навчання до Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України у 2020 році, а також відкритість та прозорість роботи 

приймальної комісії.  

5 Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

Бєлову Л.О.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 27 грудня 2019 року, протокол № 12/256-2 

 

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності  

дисертаційного дослідження здобувача А.І. Неділько 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування Ю.О. Куца про уточнення і затвердження теми 

та зміну шифру спеціальності дисертаційного дослідження здобувача А.І. Неділько, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача Неділько Аліни 

Іванівни «Механізми формування та функціонування системи публічного управління: 

європейський досвід для України» (попередня редакція: «Розвиток системи публічного 

управління на місцевому рівні»). Науковий керівник – д.держ.упр., проф. О.М. Руденко. 

Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 

19.12.2019 р., № 9. 

2. Змінити шифр спеціальності дисертаційного дослідження здобувача Неділько 

Аліни Іванівни з 25.00.04 – місцеве самоврядування на 25.00.02 – механізми державного 

управління. Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради 

ХарРІ НАДУ від 19.12.2019 р., № 9. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
 

 


