УКРАЇНА
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(ДРІДУ НАДУ)

НАКАЗ
27.03.2018

№ 22

Про затвердження Плану проведення навчання працівників
Дніпропетровського регіонального інституту
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України
щодо вивчення положень антикорупційного законодавства
на 2018 рік
Відповідно до Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання
корупції», Положення про Національну академію державного управління при Президентові
України (далі – Національна академія), затвердженого Указом Президента України від
21 вересня 2001 року № 850 (зі змінами), Типового положення про регіональний інститут
державного управління Національної академії, затвердженого наказом від 07 квітня
2008 року, на виконання рішення Вченої ради Дніпропетровського регіонального інституту
державного управління Національної академії (далі – інститут) від 27.03.2018 р., протокол
№ 02/213, наказу президента Національної академії від 13 лютого 2018 року № 48 «Про
затвердження Плану проведення навчання працівників Національної академії щодо вивчення
положень антикорупційного законодавства на 2018 рік», з метою належної організації
роботи щодо запобігання корупції, виявлення корупційних правопорушень, усунення їх
наслідків в інституті,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План проведення навчання працівників інституту щодо вивчення
положень антикорупційного законодавства на 2018 рік (додаток).
2. Відділу дистанційного навчання та інформатизації управління з навчальної та
методичної роботи (Чикаренко О.О.) забезпечити оприлюднення тексту Плану у постійному
відкритому доступі на офіційному сайті інституту;
3. Помічнику директора з кадрових питань, уповноваженій особі з питань запобігання
та виявлення корупції Огданській Т.М:
– спільно з управлінням підвищення кваліфікації кадрів забезпечити організацію та
проведення навчання працівників інституту на належному науково-практичному рівні із
залученням провідних фахівців з питань запобігання корупції;
– про проведення та результати навчань інформувати у встановленому порядку.
директора інституту та президента Національної академії до 30 червня та до 25 грудня 2018
року.
4. Сектору кадрів і державної служби відділу роботи з персоналом (Ющенко Л.П.)
сприяти проведенню зазначених навчань та за тиждень до проведення заходу надавати

помічнику директора з кадрових питань, уповноваженій особі з питань запобігання та
виявлення корупції Огданській Т.М: списки осіб, які братимуть участь у навчанні.
5. Управлінню підвищення кваліфікації кадрів підготувати та видати учасникам
навчання відповідні сертифікати.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор інституту

С.М.Серьогін

Проект наказу склав
помічник директора з кадрових питань,
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Огданська Т.М. –
Погоджено:

перший заступник директора
Бородін Є.І. –
заступник директора з фінансово-економічної роботи
Пасічник В.А. –
заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва
Щербаков П.С. –
начальник відділу адміністративної роботи та управління якістю
Лоза О.В. –
Ознайомлено:

завідувач сектору кадрів і державної служби
Ющенко Л.П. –
начальник відділу дистанційного навчання та інформатизації управління з навчальної та
методичної роботи
Чикаренко О.О. –

