
 
 

 

ЛИСТ-АНКЕТА 
кандидата на участь у програмі «Кроки для керівників 2021. Онлайн версія»,  

що впроваджуватиметься Програмою «U-LEAD з Європою» 
в березні-квітні 2021 року 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові 
 
 

Посада 
 
 

Назва громади 
 
 

 
Повідомляю про свою зацікавленість взяти участь у програмі «Кроки для керівників 2021. 
Онлайн версія» за наступними темами: 

 
згідно з наступним розкладом: 
 

1-5 березня Вебінари кластеру А (4 двогодинних заходи в тиждень) 

7-11 березня Практикуми кластеру А (1 чотиригодинний захід в тиждень) 

14-18 березня Вебінари кластеру В (4 двогодинних заходи в тиждень) 

21-25 березня Практикуми кластеру B (1 чотиригодинний захід в тиждень) 

28 березня- 2 квітня Вебінари кластеру С (4 двогодинних заходи в тиждень) 

5-16 квітня Практикуми кластеру C (2 чотиригодинних заходи протягом 2 тижнів) 

20 квітня  Оголошення конкурсу проектних ідей, на впровадження яких можна 
буде одержати підтримку 

 
  



 
 

 

 
Надаю інформацію про себе, що буде використана для відбору кандидатів: 

 
 

Питання Відповідь  

Чи вперше Ви обрані на посаду 
сільського/селищного/міського 
голови 

____так     ____ні (якщо ні, це ваша ___ каденція) 

Ваша освіта   
 
 

Ваше попереднє місце роботи  
 
 

Назвіть місце роботи, яке 
найбільше вплинуло на Ваше 
професійне зростання 
(роботодавець та посада) і 
коротко поясніть чому 
(до 50 слів) 

Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше професійне 
зростання (роботодавець та посада) і коротко поясніть чому (до 50 
слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше 
професійне зростання (роботодавець та посада) і коротко поясніть 
чому (до 50 слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на 
Ваше професійне зростання (роботодавець та посада) і коротко 
поясніть чому (до 50 слів) 

Назвіть 3 ключових тези Вашої 
виборчої програми на посаду 
голови громади (до 50 слів) 

Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше професійне 
зростання (роботодавець та посада) і коротко поясніть чому (до 50 
слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше 
професійне зростання (роботодавець та посада) і коротко поясніть 
чому (до 50 слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на 
Ваше професійне зростання (роботодавець та посада) і коротко 
поясніть чому (до 50 слів) 

З якою найбільшою 
проблемою Ви стикнулись на 
початку своєї діяльності на 
посаді голови? 
(до 50 слів) 

Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше професійне 
зростання (роботодавець та посада) і коротко поясніть чому (до 50 
слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше 
професійне зростання (роботодавець та посада) і коротко поясніть 
чому (до 50 слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на 
Ваше професійне зростання (роботодавець та посада) і коротко 
поясніть чому (до 50 слів) 

Який проект Ви хотіли б 
впровадити у вашій громаді у 
2021 році як першочерговий? 
Чому саме його? 
(до 100 слів) 

Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше професійне 
зростання (роботодавець та посада) і коротко поясніть чому (до 50 
слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше 
професійне зростання (роботодавець та посада) і коротко поясніть 
чому (до 50 слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на 
Ваше професійне зростання (роботодавець та посада) і коротко 
поясніть чому (до 50 слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше 
вплинуло на Ваше професійне зростання (роботодавець та посада) 
і коротко поясніть чому (до 50 слів) Назвіть місце роботи, яке 
найбільше вплинуло на Ваше професійне зростання (роботодавець 
та посада) і коротко поясніть чому (до 50 слів) Назвіть місце 
роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше професійне зростання 
(роботодавець та посада) і коротко поясніть чому (до 50 слів) 



 
 

 

Поясніть Ваші очікування від 
участі у програмі «Кроки для 
керівників 2021. Онлайн 
версія» 
(до 100 слів) 

Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше професійне 
зростання (роботодавець та посада) і коротко поясніть чому (до 50 
слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше 
професійне зростання (роботодавець та посада) і коротко поясніть 
чому (до 50 слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на 
Ваше професійне зростання (роботодавець та посада) і коротко 
поясніть чому (до 50 слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше 
вплинуло на Ваше професійне зростання (роботодавець та посада) 
і коротко поясніть чому (до 50 слів) Назвіть місце роботи, яке 
найбільше вплинуло на Ваше професійне зростання (роботодавець 
та посада) і коротко поясніть чому (до 50 слів) Назвіть місце 
роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше професійне зростання 
(роботодавець та посада) і коротко поясніть чому (до 50 слів) 

Як Ви думаєте, яку користь 
Ваша участь у програмі 
принесе вашій громаді? 
(до 100 слів) 

Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше професійне 
зростання (роботодавець та посада) і коротко поясніть чому (до 50 
слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше 
професійне зростання (роботодавець та посада) і коротко поясніть 
чому (до 50 слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на 
Ваше професійне зростання (роботодавець та посада) і коротко 
поясніть чому (до 50 слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше 
вплинуло на Ваше професійне зростання (роботодавець та посада) 
і коротко поясніть чому (до 50 слів) Назвіть місце роботи, яке 
найбільше вплинуло на Ваше професійне зростання (роботодавець 
та посада) і коротко поясніть чому (до 50 слів) Назвіть місце 
роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше професійне зростання 
(роботодавець та посада) і коротко поясніть чому (до 50 слів) 

Чи брали Ви раніше участь у 
подібних програмах та 
навчаннях? Якщо так, у яких і в 
якому році? 
(до 50 слів) 

Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше професійне 
зростання (роботодавець та посада) і коротко поясніть чому (до 50 
слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на Ваше 
професійне зростання (роботодавець та посада) і коротко поясніть 
чому (до 50 слів) Назвіть місце роботи, яке найбільше вплинуло на 
Ваше професійне зростання (роботодавець та посада) і коротко 
поясніть чому (до 50 слів) 

 
Даю згоду на обробку своїх персональних даних виключно для умов відбору. 
 
Підпис  
 
Дата  
 
Повністю заповнену та підписану анкету прохання надіслати електронною поштою на адресу 
regops.u-lead@giz.de  до 18.00 15 січня 2021 року, вказавши в темі електронного листа назву вашої 
громади та область.  

mailto:regops.u-lead@giz.
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