ЗВІТ
про діяльність Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ та організацій у 2011 році
та пріоритетні напрями діяльності на 2012 рік
Робота Центру в 2011 році здійснювалась згідно з Конституцією України,
Законами України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого
самоврядування", "Про вищу освіту", чинними нормативно-правовими актами з
питань державної служби та підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування, статутними завданнями Центру й
була спрямована на забезпечення виконання указів Президента України,
постанов і доручень Кабінету Міністрів України, вимог Національного
агентства з питань державної служби України, розпоряджень голови обласної
державної адміністрації, рішень сесій обласної ради щодо удосконалення
системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування, дієвого кадрового резерву для
державної служби.
За

результатами

проведеної

Запорізькою

обласною

державною

адміністрацією у вересні 2011 року оцінки ефективності здійснення контролю
за виконанням нормативно-правових актів України, робота Центру визнана
ефективною.
Загалом діяльність Центру була спрямована на підвищення якості
надання освітніх послуг.
Основними формами підвищення кваліфікації у 2011 році були одно-,
двотижневе навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;
активно проводились одно-, дводенні тематичні короткострокові семінари,
виїзні практичні семінари в районах області та тренінги. До кожного семінару,
диференційовано для кожної групи слухачів, розроблялись навчальнотематичні плани з визначеним викладацьким складом, які погоджувались з
відповідними замовниками.
Впродовж року Центр активно співпрацював з Національним агентством
України з питань державної служби та Школою вищого корпусу державної
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служби. Так, на виконання Договору з підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання
та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах
місцевого самоврядування від 07.11.2011 № 83, укладеного з Національним
агентством

України з питань державної служби,

Центром проведено

7 тематичних короткострокових семінарів "Запобігання і протидія корупції в
контексті правотворчих процесів в Україні". Учасниками означених семінарів
стали 190 осіб.
З метою реалізації Державного контракту (договору) про підвищення
кваліфікації у сфері європейської інтеграції України від 01.12.2011 № 56,
укладеного зі Школою вищого корпусу державної служби, Центром проведено
дводенний

тематичний

короткостроковий

семінар

"Державна

політика

євроінтеграції України: цілі, завдання та шляхи реалізації". Учасниками
означеного навчання стали державні службовці та посадові особи місцевого
самоврядування ІV категорії посад (всього 21 особа).
Важливою складовою роботи Центру було забезпечення навчального
процесу науковими та навчально-методичними матеріалами, методичними
розробками. Протягом року працівниками Центру разом з науковцями вищих
навчальних закладів та керівниками органів влади області розроблені та видані
такі підручники і навчальні посібники: "Європейська інтеграція України:
історія, теорія, практика" (Гугнін Е.А.), "Соціальні аспекти інституціоналізації
публічності державної влади" (Приймак О.М.), "Запобігання і протидія корупції
в контексті правотворчих процесів в Україні ч. 1." (Лютіков П.С.), "Запобігання
і протидія корупції в контексті правотворчих процесів в Україні ч. 2." (уклад.
Яременко С.П.), "Методичні рекомендації щодо підготовки проектів рішень
ради", "Методичні рекомендації щодо підготовки проектів розпоряджень
голови ради" (уклад. Негода О.В.).
Розроблені також методичні матеріали для слухачів з питань самостійного
опрацювання фахової літератури, матеріали для контролю рівня знань, зокрема,
тести вхідного, вихідного та поточного контролю (використовуються як
паперові, так і електронні версії).
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В процесі реалізації навчальних програм та планів використовувалися
різноманітні форми (зокрема, лекції, практичні заняття, тематичні зустрічі,
"круглі столи", обмін досвідом, виїзні практичні заняття) і методи навчання.
Особлива увага приділялася перевірці та оцінці знань слухачів, для чого
використовувався вхідний, поточний та підсумковий контроль.
Для подальшого поглиблення самостійного опрацювання матеріалу, який
вивчається слухачами (впродовж року це – вперше прийняті на державну
службу та службу в органи місцевого самоврядування, спеціалісти секторів
профілактичної роботи служб у справах дітей, спеціалісти з питань опіки,
піклування та усиновлення служб у справах дітей), запроваджено написання есе
на актуальні теми суспільно-політичного та соціально-економічного життя
країни і регіону за спеціально розробленою тематикою.
В процесі навчання викладачами центру активно використовувались
сучасні технічні засоби навчання, зокрема, мультимедійне обладнання. Крім
того, протягом навчального року кожна група слухачів забезпечувалася
відповідними

інструктивно-методичними

матеріалами,

мала

можливість

працювати в інформаційній мережі Internet, користуватися пошуковою
комп’ютерно-правовою системою ЛІГА: ЗАКОН тощо.
В Центрі активно діяв методичний кабінет, де під час навчання слухачі на
шпальтах газет "Урядовий кур'єр" та "Запорізька правда", в наукових та
політично-публіцистичних журналах "Вісник державної служби України",
"Офіційний вісних Президента України", "Вісник НАДУ при Президентові
України" тощо мали змогу ознайомлюватись з публікаціями щодо актуальної
проблематики державотворення, розвитку українського суспільства, розвитку
територіальних громад. Слухачі Центру користувалися бібліотечним фондом
методичного кабінету, який нараховує понад 3000 примірників наукових,
навчально-методичних, інформаційно-довідкових та статистичних посібників
та матеріалів.
Предметом постійної уваги працівників Центру залишалось питання
щодо забезпечення високого рівня професорсько-викладацького складу. На
сьогодні з Центром співпрацюють 5 докторів наук, 31 кандидат наук, значна
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кількість
м.

яких

Запоріжжя:

є

науковцями

Запорізького

провідних
національного

вищих

навчальних

університету,

закладів

Запорізького

національного технічного університету, Запорізької державної інженерної
академії, Класичного приватного університету. Впродовж року до занять
залучались також керівники Запорізької обласної ради, обласної державної
адміністрації, керівники та спеціалісти структурних підрозділів ОДА та
територіальних управлінь (всього 207 осіб).
Викладачі Центру у своїй діяльності застосовували активні методи
навчання, які дозволили слухачам у більш короткі терміни та з меншими
зусиллями якісніше оволодіти професійними знаннями та навичками. Під час
проведення

семінарів

застосовувалися

дискусійні

методи.

Для

цього

викладачами штучно створювалися ситуації, коли слухачі змушені були
відстоювати свою точку зору.
Під

час

реалізації

навчального

матеріалу

професійних

програм

підвищення кваліфікації систематично проводилися тренінгові заняття. Так,
наприклад, означену форму заняття активно використовували при реалізації
навчального модулю "Зв’язки з громадськістю (Паблік Рилейшнз)".
Також, викладачами Центру систематично використовувалася така
активна форма роботи зі слухачами, як "круглий стіл". Активізація навчальнопізнавальної діяльності слухачів спонукала їх до активної розумової й
практичної діяльності в процесі оволодіння матеріалом.
Анкетне опитування слухачів щодо якості проведених занять дозволяло
корегувати викладацький склад. Мала місце практика проведення методичних
нарад з викладачами, в ході яких розглядалися основні аспекти побудови занять
із слухачами відповідно до андрогогічних принципів.
Проведений за результатами року аналіз анкет-відгуків свідчить про те,
що близько 90 % слухачів оцінюють роботу Центру позитивно та вважають, що
підвищення кваліфікації сприяє їх особистісному розвитку та удосконаленню
професійних компетентностей.
Питання щодо удосконалення навчання неодноразово порушувалися на
засіданнях

навчально-методичної

ради.

Зокрема,

впродовж

року

було
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розглянуто питання актуалізації навчальних тем відповідно до указів та
доручень Президента України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету
Міністрів України в частині змістового наповнення навчання; використання
технічних

засобів

навчання;

затвердження

плану

видань

методичних

рекомендацій та інших матеріалів, необхідних для науково-методичного
забезпечення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування; погодження "Професійної програми підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування ІV-VІІ
категорій посад з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та
службі в органах місцевого самоврядування" та програм тематичних
короткострокових

і

постійно

діючих семінарів.

Відповідно

до

цього

приймались рекомендації та ухвали.
Питання щодо актуалізації змісту навчання також розглядалися на
засіданнях Ради по роботі з кадрами при Запорізькій обласній державній
адміністрації, зокрема у 2011 році були розглянуті питання "Про підсумки
роботи з підготовки та участі у Всеукраїнському конкурсі "Приязна
адміністрація" у 2010 році" (протокол № 1 від 22.02.2011), "Про затвердження
модулю "Охорона праці в галузі" професійної програми підвищення
кваліфікації державних службовців та професійної програми підвищення
кваліфікації

державних

службовців

та

посадових

осіб

місцевого

самоврядування ІV – VІІ категорій посад з питань запобігання і протидії
корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування"
(протокол № 5 від 25.08.2011) та інш.
Впродовж 2011 року за всіма видами навчання в Центрі підвищили
кваліфікацію 3079 осіб. З них 1143 державних службовців – працівників
місцевих органів виконавчої влади, 471 – працівників територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, 1310 – посадових осіб місцевого
самоврядування, 155 – працівників державних підприємств, установ та
організацій.
Загалом кількісні планові показники щодо підвищення кваліфікації
виконано Центром на 120 %. При цьому фактичні показники виконання плану-
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графіка щодо підвищення кваліфікації за всіма видами навчання склали: для
працівників місцевих органів виконавчої влади – 125 %, для працівників
територіальних органів центральних органів виконавчої влади – 147 %, для
посадових осіб місцевого самоврядування – 110 %.
Центр впродовж звітного періоду активно вживав заходів щодо навчання
за всіма видами програм державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування, віком до 35 років. Так, за підсумками роботи Центру у 2011
році, відсоток осіб, що підвищили кваліфікацію у віці до 35 років, становив:
37 % – серед працівників місцевих органів виконавчої влади, 44 % – серед
працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади,
22 % – серед посадових осіб місцевого самоврядування.
Впродовж 2011 року Центром організовано навчання з підвищення
кваліфікації у 114 навчальних групах, з них: за професійними програмами
підвищення кваліфікації у 31 навчальній групі, за програмами тематичних
короткострокових семінарів у 80 навчальних групах (в тому числі 19 виїзних
тематичних короткострокових семінари та 22 тренінги), за програмами
тематичних постійно діючих семінарів у 3 навчальних групах.
Моніторинг

забезпечення

районними

державними

адміністраціями

направлення працівників на навчання з підвищення кваліфікації свідчить, що
100 % явку слухачів забезпечено Запорізькою райдержадміністрацією,
92 % – Приморською, 86 % – Вільнянською, 85 % – Великобілозерською, по
79 % – Веселівською та Токмацькою, по 75 % – Василівською, Гуляйпільською,
Чернігівською

і Якимівською

районними державними адміністраціями.

Аутсайдерами є Новомиколаївська (33 %), Бердянська (23 %) та Приазовська (15 %)
райдержадміністрації.

Основною

причиною

невиконання

плану-графіка

навчання за інформацією, що надійшла від райдержадміністрацій, є відсутність
видатків на відрядження з питань підвищення кваліфікації в місцевих органах
виконавчої влади.
Щодо забезпечення місцевими радами прибуття посадових осіб місцевого
самоврядування на навчання за професійними програмами за підсумками року,
можна зробити такі висновки: планові показники виконано та перевиконано
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місцевими радами

таких районів області як Чернігівський

(127 %),

Вільнянський (109 %), Запорізький (109 %). Високі показники мають місцеві
ради

Оріхівського

(91

%),

Василівського

(82

%),

Веселівського

та

Гуляйпільського районів – по 73 %. Низький рівень направлення посадових
осіб місцевого самоврядування на підвищення кваліфікації продемонстрували
місцеві

ради

Кам'янсько-Дніпровськго

(27

%),

Токмацького

(27

%),

Михайлівського (18 %), Приазовського (18 %), Приморського (18 %) та
Куйбишевського (10 %) районів.
Впродовж звітного року на виконання рекомендацій Національного
агентства з питань державної служби України, а також в ініціативному порядку,
Центром реалізовано такі програми тематичних короткострокових семінарів:
"Запобігання і протидія корупції в контексті правотворчих процесів в Україні",
"Профілактика та протидія корупції в контексті правотворчих процесів в
Україні: загальнодержавний та регіональний вимір", "Державна політика
євроінтеграції України: цілі, завдання та шляхи реалізації", "Актуальні питання
забезпечення дієвого контролю в органах виконавчої влади та органах
місцевого

самоврядування",

"Актуальні

питання

виконання

органами

виконавчої влади чинного законодавства України в частині забезпечення права
кожного громадянина на доступ до публічної інформації", "Державна
регуляторна політика у сфері господарської діяльності та завдання органів
місцевого самоврядування щодо її впровадження", "Проекти регіонального
розвитку Запорізької області", "Громадські ради як посередник між органами
виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства", "Актуальні
питання соціального захисту інвалідів", "Актуальні питання впровадження
Єдиної технології прийому громадян в діяльність органів соціального захисту
населення", "Актуальні питання ведення бухгалтерського обліку в органах
соціального захисту населення", "Актуальні питання реалізації державної
соціальної політики щодо надання всіх видів державних допомог та пільг",
"Актуальні питання залучення інвестицій та обслуговування інвесторів на
регіональному рівні", "Актуальні питання застосування норм Закону України
"Про акціонерні товариства" та порядку здійснення дематеріалізації випусків
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акцій",

"Актуальні

питання

управління

об'єктами

спільної

власності

територіальних громад", "Культура мовлення як складова адміністративної
культури", "Актуальні питання діяльності місцевих архівних установ щодо
забезпечення збереження документів та їх використання", "Впровадження
автоматизованої
"ОПТІМА".

В

системи
рамках

діловодства

та

Всеукраїнського

електронного
конкурсу

документообігу

"Кращий

державний

службовець" реалізовано програми тематичних короткострокових семінарів
"Актуальні питання державного управління та державної служби" та
"Державний

службовець

в

сучасних

умовах:

професіоналізм

та

компетентність".
На виконання розпорядження голови обласної ради "Про проведення
виїзних семінарів для посадових осіб місцевого самоврядування Запорізької
області" від 14.01.2011 № 7-р, а також з метою надання методичної допомоги
органам місцевого самоврядування та враховуючи обмеженість видатків на
відрядження з підвищення кваліфікації, Центром проведено 19 виїзних
тематичних короткострокових семінарів

"Актуальні питання

діяльності

місцевих рад" для сільських, селищних, міських (міст районного значення)
голів, секретарів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад
20-ти районів Запорізької області. Всього учасниками семінарів стали 713 осіб,
з них 182 – сільські, селищні голови, у т.ч. 70 – новообрані.
В рамках виконання Закону України "Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків", Державної програми з утвердження ґендерної
рівності

в

українському

суспільстві

за

сприянням

Програми

рівних

можливостей та прав жінок в Україні й відповідно до рекомендацій Головного
управління державної служби України від 22.02.2011 № 35/52/22-11, Центром
проведено каскад семінарів-тренінгів "Механізми забезпечення ґендерної
рівності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування".
Загалом було проведено 22 семінари-тренінги, учасниками яких стали 379 осіб.
Крім того, Центр активно співпрацював з територіальними органами
центральних органів виконавчої влади у Запорізькій області. Так, на виконання
договору про підвищення кваліфікації від 30.11.2011 № 17/11/106, укладеного
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між Центром та Головним управлінням державного казначейства України у
Запорізькій області, організовано та проведено тематичний короткостроковий
семінар "Запобігання і протидія корупції в контексті правотворчих процесів в
Україні". В рамках договору про підвищення кваліфікації від 25.11.2011
№

18/11

в

Центрі

пройшли

навчання

за

програмою

тематичного

короткострокового семінару "Культура мовлення як складова адміністративної
культури" працівники Контрольно-ревізійного управління в Запорізькій
області. На виконання договору про підвищення кваліфікації від 22.11.2011
№ 16/11, укладеного між Центром та Якимівським міжрайонним управлінням
водного господарства, проведено виїзний тематичний короткостроковий
семінар "Запобігання і протидія корупції в контексті правотворчих процесів в
Україні".
Впродовж 2011 року Центром також реалізовані програми тематичних
постійно діючих семінарів "Іноземна мова професійного спрямування",
"Актуальні питання соціального захисту дітей" та "Актуальні питання
застосування чинного законодавства України".
Значну увагу за звітний період Центр приділяв організаційному
забезпеченню навчального процесу. В перший день навчання на організаційних
зборах слухачі отримували вичерпну інформацію про організацію навчання,
розклад занять, можливості самостійної роботи над науково-методичною
літературою. Для кожного навчального потоку слухачів, на основі навчальнотематичних планів, були складені чіткі розклади занять, дотримання яких
відстежувалось

навчально-організаційним

відділом.

Працівники

відділу

тримали на постійному контролі явку та відвідування слухачами занять.
Навчально-організаційним відділом Центру здійснено заходи щодо
вивчення потреб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування в підвищенні кваліфікації їх працівників. На підставі
замовлень щодо підвищення кваліфікації, які надійшли від відповідних органів
влади, розроблено план-графік навчання на 2012 рік, максимально наближений
до реальних потреб

органів

виконавчої

влади

та

органів

місцевого

самоврядування Запорізької області, який в ІV кварталі 2011 року був
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узгоджений з Національним агентством України з питань державної служби та
затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.12.2011 № 525.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011
№ 642-р "Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на
державній службі та службі в органах місцевого самоврядування" та
рекомендацій Національного агентства України з питань державної служби,
відділом з навчально-методичних питань Центру розроблено Професійну
програму підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування ІV-VІІ категорій посад з питань запобігання і протидії
корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.
З метою інформування населення про основні напрямки діяльності
Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників
державних підприємств, установ та організацій, інформаційно-аналітичним
відділом Центру здійснено заходи щодо розміщення на сайті Запорізької
обласної державної адміністрації актуальної інформації про діяльність Центру.
Відповідно до плану роботи з кадрами Центру на 2011 рік проведено
щорічну оцінку працівників Центру – державних службовців. Переглянуто
якісний склад осіб, зарахованих до списків кадрового резерву на посади
державних службовців. Список кадрового резерву на посаду директора Центру
погоджено з Нацдержслужбою України та затверджено розпорядженням голови
облдержадміністрації.
Вжито заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Центру, так:
-

директор

Яновська

Л.І.

пройшла

підвищення

кваліфікації

у

Харківському регіональному інституті державного управління НАДУ при
Президентові України за програмою тематичного семінару "Професіоналізація
державної служби та місцевого самоврядування" (Свідоцтво ГР 15/ІФ-11 від
02.07.2011 р.);
- заступник директора Назаренко О.В. пройшла підвищення кваліфікації
на навчанні державних службовців використанню Закону України "Про доступ
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до публічної інформації",

що проводилося

Громадською організацією

"Об’єднання "Центр політичних студій та аналітики" (Сертифікат від
12.10.2011);
- начальник навчально-організаційного відділу Курносова О.А. пройшла
підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів
НАДУ при Президентові України за професійною програмою керівників і
викладачів навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування (Свідоцтво 12СПК 703756 (реєстраційний № 5835) від
21.10.2011) та в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації
кадрів за програмою тематичного постійно діючого семінару "Іноземна мова
професійного спрямування" (Свідоцтво реєстраційний № 9860 від 02.11.2011);
- провідний фахівець-юрисконсульт Долганова О.В. пройшла підвищення
кваліфікації в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації
кадрів за програмою тематичного постійно діючого семінару "Іноземна мова
професійного спрямування" (Свідоцтво реєстраційний № 9861 від 02.11.2011);
- провідний фахівець-бухгалтер Уракова С.І. пройшла підвищення
кваліфікації у Харківському регіональному інституті державного управління
НАДУ при Президентові України за програмою тематичного семінару
"Професіоналізація

державної

служби

та

місцевого

самоврядування"

(Свідоцтво ГР 18/ІФ-11 від 02.07.2011 р.);
- провідний фахівець з навчально-організаційних питань Скуратовська
О.Ю. пройшла підвищення кваліфікації у Харківському регіональному
інституті державного управління НАДУ при Президентові України за
програмою тематичного семінару "Професіоналізація державної служби та
місцевого самоврядування" (Свідоцтво ГР 17/ІФ-11 від 02.07.2011 р.);
- провідний фахівець з інформаційно-аналітичних питань Штапаук Т.М.
пройшла підвищення кваліфікації на тренінговому навчанні за темами "Робота
в команді", "Профілактика СПВ", що проводилося Товариством з обмеженою
відповідальністю “АйКю Холдинг” (Сертифікати № б/н від 31.05.2011).
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Окрім того, працівники Центру впродовж 2011 року брали участь у
засіданнях, нарадах, навчальних тренінгах, тематичних постійно діючих
семінарах, презентаціях тощо. Так, зокрема:
1. Директор Яновська Л.І. взяла участь у:
-

відкритті

національної

програми

навчання

"Стимулювання

регіонального економічного розвитку в Україні через практично-орієнтоване
навчання", що проводилось проектом "Регіональне врядування та розвиток"
спільно з Головним управлінням державної служби України, Національною
академією державного управління при Президентові України та Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та жилого-комунального господарства
України (м. Київ, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України);
- нараді щодо стану організації професійного навчання державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування "Виклики та стратегічні
орієнтири розвитку системи професійного навчання персоналу органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах реалізації
адміністративної реформи" та у щорічних Рішельєвських академічних читаннях
"Лідерство в державному управлінні" (м.Одеса, Національний університет
"Одеська юридична академія");
- черговому засіданні Координаційної ради НАДУ при Президентові
України з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам
підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів та у роботі міжнародної
науково-практичної

конференції

"Інноваційні

освітні

технології

у

професійному навчанні державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування" (м. Київ, Національна академія державного управління при
Президентові України);
- фінальній частині третього туру щорічного Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний службовець" з відзначення переможців і лауреатів
Конкурсу (м. Київ, Національне агентство України з питань державної служби).
2. Заступник директора Назаренко О.В. взяла участь у:
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- презентації практичних проектів підготовлених в рамках Програми
навчання тренерів із регіонального економічного розвитку (м. Дніпропетровськ,
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при
Президентові України);
- навчальній нараді щодо організації підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і
протидії проявам корупції в обласних центрах перепідготовки і підвищення
кваліфікації

працівників

органів

державної

влади,

органів

місцевого

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (м. Київ,
Нацдержслужба України).
3. Начальник відділу з навчально-методичних Лаптєва О.М. взяла участь
у навчальному тренінгу з питань гендерних знань, гендерної проблематики та
попередження насильства у сім’ях (с. Світязь Шацького району Волинської
області, Програма рівних можливостей та прав жінок в України).
4. Провідний фахівець-юрисконсульт Долганова О.В. впродовж 2011 року
брала участь у роботі тематичного постійно діючого семінару з актуальних
питань

застосування

чинного

законодавства

України

для

працівників

юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій.
5. Заступник директора Назаренко О.В., головний бухгалтер Копил Л.М.,
начальник

відділу

з

навчально-методичних

Лаптєва

О.М.,

начальник

експлуатаційно-технічного відділу Кучеренко О.М., завідувач господарства
Малаховський А.В., провідний фахівець-юрисконсульт Долганова О.В.,
провідний фахівець з навчально-організаційних питань Ломаєва Н.П., методист
II категорії Арабаджиєва І.В. взяли участь у засіданні круглого столу з питань
запобігання та протидії корупції, який був проведений у Запорізькій
облдержадміністрації

для

керівників

відділів

апарату

та

структурних

підрозділів облдержадміністрації.
Впродовж 2011 року, в рамках виконання статутних завдань, діяльність
Центру також була спрямована на укріплення матеріально-технічної бази
закладу. Зокрема, в стислі терміни здійснено заходи щодо облаштування
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меблями ауд. 41, обладнано робочі місця в каб. 44, два робочі місця
облаштовано комп’ютерною технікою та підключено до існуючої локальної
мережі, зусиллями працівників Центру проведено ремонтні роботи в каб. 45.
Здійснено оновлення парку комп'ютерної техніки, придбано мультимедійне
навчальне обладнання. Поповнено бібліотечний фонд Центру науковометодичною літературою та періодичними виданнями.
Загальні обсяги фінансування закладу з місцевого та державного
бюджетів впродовж звітного року склали 1234031,1 грн.
Щодо здійснення основної діяльності з надання освітніх послуг у
2012 році, то пріоритетними напрямками діяльності Центру мають стати:
−

надання

державним

службовцям

і

посадовим

особам

місцевого

самоврядування Запорізької області нових знань випереджувального характеру,
пов’язаних з динамікою суспільно-політичних та соціально-економічних
реформ, що здійснюються в Україні;
−

забезпечення практично орієнтованого безперервного навчання з метою

розвитку професійної компетентності державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, охоплення навчальним процесом більшої кількості
слухачів

шляхом

проведення

Центром

виїзних

семінарів

області

з

перспективою їх проведення в кожному із 20 районів області;
−

подальша активна співпраця з Національним агентством України з питань

державної служби, Школою вищого корпусу державної служби щодо
підвищення кваліфікації державних службовців IV категорії посад;
−

залучення до процесу підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад;

−

взаємодія закладу з обласною й районними державними адміністраціями

області, органами місцевого самоврядування з метою практичної спрямованості
та максимального наближення змісту навчальних програм до реальних потреб
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
−

розширення

якісного

складу

науково-педагогічних

працівників

та

викладачів-практиків, які забезпечують навчальний процес в Центрі, зокрема
активне залучення до навчального процесу керівників і фахівців-практиків
галузевих структурних підрозділів облдержадміністрації та обласної ради;
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−

з метою актуалізації змісту навчання розробка програм та проведення в

ініціативному порядку тематичних короткострокових семінарів, зокрема з
питань,

пов’язаних зі сферами

земельних відносин,

антикорупційного

законодавства, державної служби, виборчого процесу; програми тематичного
постійно діючого семінару з актуальних питань діяльності працівників
кадрових служб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування;
−

розширення співробітництва з територіальними органами виконавчої влади

в частині надання їм освітніх послуг;
−

здійснення погоджених з Міністерством економічного розвитку і торгівлі

України організаційних і методичних заходів, спрямованих на започаткування
та впровадження в Центрі навчальних курсів щодо навчання/підвищення
кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель;
−

посилення

конкурентоспроможності

освітніх

послуг,

орієнтація

на

інноваційність та провідний досвід у сфері державного управління;
−

формування у працівників органів державної влади та органів місцевого

самоврядування позитивного ставлення до сфери підвищення кваліфікації;
−

здійснення поступового переходу до безперервного навчання слухачів із

застосуванням сучасних інформаційних технологій;
−

поєднання різних видів підвищення кваліфікації;

−

забезпечення постійного оновлення змісту і форм навчання в контексті

адаптації інституту державної служби до стандартів Європейського Союзу,
вимог

чинного

законодавства,

потреб

замовників

Нацдержслужби України;
−

здійснення моніторингу якості наданих освітніх послуг.

та

рекомендацій

