Засідання Вченої ради інституту
20 червня 2017 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України під
головуванням директора інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради.
Перед розглядом питань порядку денного директор інституту С.М. Серьогін вручив
Почесні грамоти Національної академії державного управління при Президентові України
працівникам інституту, яких нагороджено за самовіддану працю та з нагоди днів науки:
Антоновій О.В. – вченому секретарю Вченої ради інституту;
Бобровській О.Ю. – завідувачу кафедри економіки і регіональної економічної
політики;
Овчаренко С.В. – начальнику організаційно-господарського відділу;
Павленко Л.В. – доценту кафедри української та іноземних мов;
Рудіку О.М. – заступнику директора з наукової роботи.
Обговорені та прийняті рішення з наступних питань порядку денного:
1. Про зміни у персональному складі Вченої ради інституту;
2. Про стан та завдання щодо підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування в УПК інституту в 2016\2017 н.р.;
3. Про стан та перспективи міжнародного співробітництва інституту;
4. Про стан виконання антикорупційної програми в інституті;
5. Про затвердження положення про порядок проведення службових розслідувань
відносно державних службовців в інституті;
6. Про затвердження анотованих звітів про виконання держбюджетних тем НДР
за І півріччя 2017 р.;
7. Про обсяги прийому до аспірантури і докторантури інституту у 2017 – 2019 рр.;
8. Про затвердження програм вступних іспитів до аспірантури»;
9. Про затвердження форм бланків документів, що подають вступники до
аспірантури;
10. Про визначення пріоритетної тематики дисертаційних досліджень на 2017 рік;
11. Про виконання плану видання наукової та навчально-методичної літератури за І
півріччя 2017 р.;
12. Про рекомендацію до видання електронного збірника
наукових праць
«Публічне адміністрування: теорія та практика», Вип.1(17) 2017;
13. Про рекомендацію до видання практикуму «Технології електронного
урядування» (В.М. Дрешпак, С.П. Кандзюба, О.В. Кравцов, О.М. Титаренко, за
заг. ред. В.М. Дрешпака.);
14. Про рекомендації до друку науково-виробничого видання «Практичний
порадник з питань управління потенціалом сталого розвитку територій в
умовах децентралізації» за результатами НДР (вип. 4,5 '2017);
15. Про план роботи Вченої ради інституту на ІІ півріччя 2017 р.

