
Захід було організовано Національним агентством України з питань 

державної служби, Центром адаптації державної служби до стандартів 

Європейського Союзу, Національною академією державного управління при 

Президентові України, Одеським регіональним інститутом державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України, Одеською обласною державною адміністрацією, Одеською 

обласною радою, Одеською міською радою за участі та сприяння проекту ЄС 

«Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» 

(EU4PAR), швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в 

Україні» (DESPRO), Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні, 

програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого 

самоврядування в Україні» та програми «U-LEAD з Європою». 

Під час урочистого відкриття  Голова Національного агентства України 

з питань державної служби Костянтин Ващенко наголосив на тому, що за ці 

роки захід став міжнародно визнаною платформою для обміну знаннями, 

кращими практиками та інноваціями в сфері публічної служби. З вітальною 

промовою виступив також заступник голови Одеської обласної ради Юрій 

Дімчогло. 

Спеціальний гість заходу, начальник Головного управління державної 

служби України з 2003 по 2011 роки, доктор філософських наук, професор, 

дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України 

Тимофій Мотренко, який був автором ідеї запровадження Рішельєвських 

академічних читань, зауважив, що цей захід став ефективним майданчиком 

для обговорення стану реформування державного управління та місцевого 

самоврядування, аналізу майбутніх тенденцій та можливостей, що постають 

перед українською державною службою. 

Під час Х щорічних Рішельєвських академічних читань відбулася 

урочиста церемонія спецпогашення поштової марки та тематичного конверта 

«100-річчя державної служби України», які випустила Укрпошта з нагоди 

урочистого відзначення пам’ятної дати. 

Друга частина читань проведена у форматі панельних дискусій. 

Особливо цікавою та актуальною була панельна дискусія «Децентралізація: 

кадри вирішують все?», модератором якої був Микола Іжа – директор 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. У обговоренні 

також взяли участь Оксана Гарець – керівник Швейцарсько-українського 

проекту “Підтримка децентралізації в Україні” (DESPRO) Даніель Зайбергінг 

– директор Представництва Фонду Ганса Зайделя в м. Києві, Україна та 

керівник проектів Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова і 

Румунії, Сергій Гриневецький – український політик, народний депутат 

України 3-го, 6-го і 7-го скликання, Цезарій Трутковський – експерт Ради 

Європи, Валентина Полтавець – виконавчий директор Асоціації Об'єднаних 

Територіальних Громад. 



Участь у заході взяли посадові особи Адміністрації Президента 

України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради 

України, керівники служб управління персоналом міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, представники органів місцевого 

самоврядування, об’єднаних територіальних громад, закладів вищої освіти, 

які здійснюють підготовку магістрів у галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування», центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ та організацій, інститутів громадянського 

суспільства, міжнародні та вітчизняні експерти. 

 


