
 Накази НАДС 

1. Наказ НАДС від 16.08.2021 №131-21 "Про затвердження переліків 

пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців, 

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за загальними 

професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами у 2022 

році" 

2. Наказ НАДС від 10.06.2021 №92-21 "Про затвердження Змін до Вимог до 

змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, 

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих 

рад" 

3. Наказ НАДС від 15.09.2020 №171-20 "Про внесення змін до Порядку 

організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування ( .pdf , 422.35 Кб )", зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 21 жовтня 2020 року за № 1031/35314 

 

4. Наказ НАДС від 27 липня 2020 р. № 132-20 «Про затвердження Положення 

про проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 

та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад» 

5. Наказ НАДС від 13 березня 2020 р. № 38-20 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо розроблення та оформлення програм підвищення 

кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, 

їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад» 

6. Наказ НАДС від 12 грудня 2019 р. № 227-19 «Про затвердження порядку 

визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення 

кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 р. за № 1289/34260 

7. Наказ НАДС від 12 грудня 2019 р. № 226-19 «Про затвердження порядку 

нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 р. за № 

1288/34259 

8. Наказ НАДС від 26 листопада 2019 р. № 211-19 «Про затвердження Порядку 

організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих 
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державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових 

осіб місцевого самоврядування», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України від 02 січня 2020 року за № 5/34288 

9. Наказ НАДС від 10 жовтня 2019 р. № 185-19 «Про затвердження Вимог до 

змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, 

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих 

рад», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 р. за 

№ 1159/34130 
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