ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2013 р. № 255

ПОЛОЖЕННЯ
про стажування в органах державної влади і органах місцевого
самоврядування слухачів Національної академії державного
управління при Президентові України
1. Стажування слухачів Національної академії державного управління при
Президентові України (далі - Національна академія), які навчаються за денною формою,
обов’язково проводиться в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,
інших органах, установах, на які поширюється дія Законів України “Про державну
службу”, “Про місцеві державні адміністрації” та “Про службу в органах місцевого
самоврядування” (далі - органи, установи).
{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}
2. Стажування слухачів Національної академії (далі - стажування) є невід’ємною
складовою частиною програми підготовки в Національній академії магістрів за
спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне
управління та адміністрування” за денною формою навчання.
{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 19 від 13.01.2016, № 674
від 27.09.2016}
3. Стажування проводиться з метою:
набуття досвіду виконання завдань, обов’язків та практичної роботи у структурних
підрозділах органів, установ на посадах державної служби або служби в органах місцевого
самоврядування;
підвищення професійної компетентності і ділових якостей;
проведення досліджень за тематикою магістерських робіт;
підготовки аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань державного управління,
місцевого самоврядування та управління суспільним розвитком для їх застосування у
практичній діяльності.
4. Стажування проводиться строком до двох місяців відповідно до графіка навчального
процесу.
5. Мета та строки стажування визначаються індивідуальними програмами стажування,
що розробляються Національною академією за погодженням з органами, установами і
затверджуються з урахуванням напрямів досліджень за тематикою магістерських робіт.
6. Стажування також може проводитися за кордоном відповідно до угод про співпрацю
між Національною академією та іноземними навчальними закладами, організаціями, що
його проводять, з визначенням змісту, умов стажування та фінансового забезпечення.
7. Керівництво стажуванням здійснюють науково-педагогічні працівники
Національної академії (її регіональних інститутів) та працівники органів, установ, де
проводиться стажування.
8. Норми часу для розрахунку та обліку навчальної роботи науково-педагогічних
працівників Національної академії (її регіональних інститутів) - керівників стажування
визначаються наказом президента Національної академії.
9. На період стажування Національна академія (її регіональні інститути) виплачує
слухачам, що навчаються за денною формою за державним замовленням, стипендію,
оплачує іногороднім слухачам проїзд до місця стажування і назад (у межах України), добові
витрати під час перебування у дорозі та витрати на проживання в гуртожитку.
10. Слухач Національної академії за час проходження стажування повинен виконати
індивідуальну програму стажування і подати звіт про стажування до Національної академії
та органу, установи, де проводилося стажування.
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11. Вимоги до індивідуальної програми та звіту про стажування та критерії його оцінки
визначаються Національною академією, а також органами і установами, в яких воно
проводиться.
{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від
13.01.2016}
Організаційні та правові питання стажування, не передбачені у цьому Положенні,
вирішуються згідно із законодавством.
{Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного
управління при Президентові України виключено на підставі Постанови КМ № 674 від
27.09.2016}
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