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Сьогодні відбулася урочиста церемонія вручення дипломів останніх в історії
Магістрів державного управління за спеціальністю «Місцеве самоврядування»,
спеціалізації «Організація місцевого самоврядування». Слухачі 3-го курсу заочної форми
навчання отримали чотири диплома з відзнакою, вітаємо Липач О.О., Петльовану С.Д.,
Узського І.В. та Шиманську Г.А. з високими досягненнями у навчанні. Однак, присвоєння
кваліфікації магістра державного управління заслуговують усі без винятку слухачі цієї
спеціалізації, які успішно склали державні іспити та захистили свої магістерські роботи.
Щиро вітаємо випускників із завершенням навчання в Одеському регіональному інституті
державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України, бажаємо професійних і творчих успіхів, міцного здоров’я, добробуту та
щасливого майбутнього у всіх сферах життя.
Також в цей урочистий день закінчили своє навчання в ОРІДУ НАДУ при
Президентові України слухачі 2 курсу денної форми навчання факультету Публічне
управління та адміністрування спеціалізації «Місцеве самоврядування». Під час навчання
слухачі продемонстрували високий рівень знань, підтримку дружніх стосунків,
згуртованість та відстоювання своїх прав та інтересів. Вони різні але вони неймовірно
дружні, професійні, кожен має великий досвід роботи в органах публічної служби.
Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування вітає випускників
спеціалізації «Місцеве самоврядування» та бажає досягти особистих та професійних
успіхів, добробуту та злагоди вашим сім’ям, самовдосконалення та кар’єрного зростання в
вашій службовій діяльності.
Під час урочистого заходу присвяченому двадцять другому випуску магістрів
Одеського регіонального інституті державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України почесною грамотою Одеської обласної
державної адміністрації було нагороджено завідувача кафедри регіональної політики та
публічного адміністрування, доктора наук з державного управління, професора Пахомову
Тетяну Іванівну за вагомий особистий внесок у розбудову вітчизняної управлінської
освіти, підготовку управлінських кадрів для органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, плідну науково-методичну, дослідницьку діяльність та високий
професіоналізм. Науково-педагогічні працівники кафедри регіональної політики та
публічного адміністрування вітають Тетяну Іванівну з нагородою та бажають міцного
здоров’я, професійних і творчих успіхів, невичерпного оптимізму та нових успішних
кадрів з якими приносить задоволення працювати.

