
ГРАФІК 

виїздів робочих груп приймальної комісії  

Одеського регіонального інституту державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України 

до регіонів Півдня України у 2016 році для прийому документів  

від вступників та проведення профорієнтаційної роботи 

 

№ Регіон / адреса Дата, час Відповідальні особи 

1.  

Херсонська область 

(м. Херсон) 

 

Прийом документів на 

базі Херсонського 

ЦПКК за адресою:  

73000,  м. Херсон, 

 пл. Свободи, 1. 

15 квітня 

з 10:00 
 

комп. тест* 
 

профорієнтаційна 

зустріч-презентація 

об 11:00, Херсонська 

облдержадміністрація, 

малий зал засідань 

(І поверх) 

Керівник робочої групи:  

Попов Сергій 

Афанасійович, заступник 

директора інституту 

 

Відповідальний за прийом 

документів – Сенча Сергій 

Анатолійович, тел.: 

048 705-97-12, 066 597-35-

94  

2.  

Миколаївська область 

(м. Миколаїв) 

 

Прийом документів на 

базі Миколаївського 

ЦПКК за адресою:  

54001, м. Миколаїв,  

вул. Шевченка, 64  

26 квітня 

з 09:00 

 

комп. тест* 

 

профорієнтаційні 

зустрічі-презентації 

о 10:00 та об 11:30  

Керівник робочої групи:  

Куспляк Ігор Сергійович, 

декан факультету 

державного управління 
 

Відповідальний за прийом 

документів – Бурбурас 

Ірина Віталіївна, тел.: 

048 705-97-12, 063 247-66-

54 

3.  

Вінницька область 

(м. Вінниця) 

 

Прийом документів на 

базі Вінницького ЦПКК 

ЦПКК за адресою:  

21100, м. Вінниця,  

вул. Театральна, 15 

12-13 травня 

з 09:00 
 

комп. тест –  

12 травня* 
 

профорієнтаційні 

зустрічі-презентації 

12 травня  

о 10:00 та об 11:30  

Керівник робочої групи:  

Попов М.П., перший 

заступник директора 

інституту 

 

Відповідальний за прийом 

документів – Гулевич 

Альона Юріївна, тел. 

048 705-97-12,  

063 122 999 7, 

097-900-54-54 
 

* Вступникам буде надано можливість пробного складання вступного екзамену – 

комп’ютерного тестування. 

 

УВАГА! Під час кожного виїзду відповідальними особами приймальної комісії 

буде проведено профорієнтаційну зустріч – презентацію магістерської програми 

 

ЗАПРОШУЄМО СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ  



ТА ВСІХ БАЖАЮЧИХ !!! 

 

Детальна інформація про умови вступу на сайті WWW.ORIDU.ODESSA.UA 
та за телефонами приймальної комісії: 048 705-97-12, 705-97-11, 705-97-13 (факс), 

(063) 122 999 7, е-mail: priem@oridu.odessa.ua, skype  "oridunadu" 
 

Додатково інформуємо Вас, що для зручності вступників інститутом будуть 

проведені тижневі семінари з підготовки до складання вступних екзаменів, що 

відбудуться: з 18 по 22 квітня та з 16 по 20 травня. Учасник повинен перебувати у 

кадровому резерві на посаду IV категорії. Тел. для довідок: 048 705-97-72, 

координатор – Привалова Наталія Володимирівна. 

 


