ОГОЛОШЕННЯ
про набір осіб для участі у конкурсному відборі на навчання до
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Академії
за денною, заочною та заочно-дистанційною формами навчання у 2014 році
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня
2013 року №255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в
органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів,
працевлаштування випускників 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" (далі - Академія) проводиться набір осіб для
участі у конкурсному відборі на навчання до Дніпропетровського регіонального
інституту державного управління Академії за денною, заочною та заочнодистанційною формами навчання у 2014 році.
Перевага надається державним службовцям, які обіймають посади
ІII-ІV категорій, та особам з кадрового резерву на ці посади.
При подальшому наданні документів до заяви про вступ потрібно буде
додати:
договір-направлення за державним замовленням (для вступників на денну
форму навчання);
або - рекомендацію (для вступників на заочну, заочно-дистанційну форми
навчання);
особову картку державного службовця, посадової особи місцевого
самоврядування (особовий листок з обліку кадрів для інших категорій
вступників);
автобіографію;
довідку про перебування у кадровому резерві (для вступників на заочну,
заочно-дистанційну форми навчання);
медичну довідку встановленої форми;
п'ять фотокарток розміром 3 x 4 сантиметри;
копію (-Ї) диплома (-ів) про повну вишу освіту, додатка (-ів) до нього
(них), які засвідчені нотаріально;
копію трудової книжки, засвідченої кадровою службою;
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (або
відмітки у паспорті громадянина України, якщо він відмовився від присвоєння
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це
відповідному органові державної податкової служби).
Паспорт та військовий квиток вступники будуть подавати особисто.
Поряд з тим повідомляємо, що до Академії особи можуть вступати на
загальних підставах та за договорами (на платній основі) між Академією та
замовниками на умовах, що визначаються цими договорами.
Додаткова інформація надається кадровою службою районної державної
адміністрації за адресою: вул. Леніна, 31, тел.5-04-99.

