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Про інформацію Рахункової палати 

щодо результатів аудиту використання коштів державного бюджету, 

виділених Національному агентству України з питань державної служби 

на професійне навчання державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, за період з 2016 по 2017 рік 

_________________________________________________________ 

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування розглянув Звіт про результати аудиту ефективності 

використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству 

України з питань державної служби на професійне навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджений на 

засіданні Рахункової палати 13.03.2018. 

За результатами аудиту встановлено, що протягом 2016-2017 років 

Національне агентство України з питань державної служби (далі – НАДС) в 

цілому забезпечило продуктивне і економне використання 125,6 млн. грн., 

виділених з державного бюджету на професійне навчання державних службовців 

і посадових осіб місцевого самоврядування. 

Разом з тим Рахункова палата зауважує, що окремі питання щодо 

професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування на сьогодні нормативно не врегульовані, зокрема: 

– Урядом України не приведений у відповідність із Законом України «Про 

вищу освіту» Порядок розміщення державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів, а також неузгоджена із Законом України 

«Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 

та перепідготовку кадрів» Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості 

підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта; 



– Міністерством економічного розвитку і торгівлі України не затверджено 

форму подання пропозицій щодо підготовки окремих категорій державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 

– Міністерством освіти і науки України не розроблений порядок 

формування НАДС на конкурсній основі мережі навчальних закладів з 

підготовки магістрів, підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування, а також не затверджений спільно з 

Мінекономрозвитку та Мінфіном порядок розрахунку закладами і установами 

вартості підготовки за державним замовленням одного кваліфікованого 

робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем, науковим ступенем, спеціальністю, напрямом підготовки, галуззю знань, 

видом економічної діяльності, професією та формою навчання на плановий рік. 

Крім того, Рахункова палата констатує, що у 2016-2017 роках НАДС не 

забезпечило на належному рівні виконання функцій державного замовника з 

підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування, не виконало у повному обсязі завдання щодо 

формування та функціонування системи професійного навчання, не виконало 

функцій щодо розроблення та погодження освітньо-професійних програм, а 

також не здійснювало моніторингу працевлаштування випускників магістратур, 

які навчалися за державним замовленням. 

Заслухавши інформацію запрошених на засідання представників 

Рахункової палати, Національного агентства України з питань державної 

служби, Комітет в и р і ш и в: 

1. Звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності 

використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству 

України з питань державної служби на професійне навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, взяти до відома. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо 

нормативного врегулювання порушених у Звіті Рахункової палати питань 

професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування. 
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