ЗВІТ
про діяльність Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ та організацій у 2012 році
та пріоритетні напрями діяльності на 2013 рік
Впродовж 2012 року діяльність Запорізького центру перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів, як закладу післядипломної освіти, була
спрямована на виконання плану-графіка навчання у Запорізькому центрі
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ
та організацій, погодженого Національним агентством України з питань
державної служби та затвердженого розпорядженням голови Запорізької
обласної державної адміністрації від 14.12.2011 № 525, Договору про надання
послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції
від 17.07.2012 року № 96, укладеного з Національним агентством України з
питань державної служби, реалізацію Статутних завдань закладу та Річного
плану роботи Центру на 2012 рік, включаючи виконання щомісячних
скоригованих планів, у тому числі додаткових завдань.
Загальна кількість навчальних груп, які підвищили кваліфікацію в
Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів
впродовж року становить – 92, при планових показниках – 75. Загальна
кількість осіб, які пройшли підвищення кваліфікації за всіма видами
навчальних програм підвищення кваліфікації в закладі становить 3727, з них
1641 державний службовець місцевих органів виконавчої влади;
785 державних службовців територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади; 1082 посадові особи місцевого самоврядування;
219 працівників державних установ. Таким чином, основні завдання щодо
надання освітніх послуг Центром виконано на 123 % в частині забезпечення
формування навчальних груп та на 164 % щодо кількості слухачів, які були
охоплені навчальним процесом.
Впродовж 2012 року навчання державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування Запорізької області здійснювалося відповідно
до розроблених Центром та погоджених із замовниками навчання
професійних програм, програм тематичних постійно діючих та
короткострокових семінарів, а також спеціалізованого короткострокового
навчального курсу.
Так, відповідно до плану-графіка навчання, за професійними
програмами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування навчання проведено у 25 навчальних групах.
Загальна кількість осіб, які підвищили рівень професійної компетентності за
даним видом навчання становить 690 осіб, серед них 220 – державні
службовці – працівники місцевих органів виконавчої влади, 126 – державні
службовці – працівники територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади, 344 – посадові особи місцевого самоврядування.
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Впродовж року було реалізовано програми 2 тематичних постійно
діючих семінарів "Актуальні питання застосування чинного законодавства
України" і "Кадрове забезпечення державної служби та кадрова політика
держави в умовах адміністративної реформи". Загалом, в рамках даного виду
підвищення кваліфікації пройшли навчання 71 особа, серед них
41 державний службовець місцевих органів виконавчої влади, 3 державних
службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої
влади та 27 посадових осіб місцевого самоврядування.
Працівниками закладу проведено навчання працівників центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрацій, міських
(міст обласного значення) рад за програмою спеціалізованого
короткострокового курсу "Актуальні питання діяльності працівників центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрацій, міських
(міст обласного значення) рад" (2 навчальні групи). Загальна кількість осіб,
які пройшли навчання за даним видом підвищення кваліфікації, становить 81,
серед них – 41 державний службовець місцевих органів виконавчої влади та
40 посадових осіб місцевого самоврядування.
Також у 50 навчальних групах (при планових показниках 42 групи)
проведено навчання за програмами тематичних короткострокових семінарів.
Змістове наповнення програм тематичних короткострокових семінарів
відповідало актуальній проблематиці, означеній в нормативно-правових
актах Президента України та Кабінету Міністрів України. В рамках реалізації
програм тематичних короткострокових семінарів підвищили кваліфікацію
2562 особи, серед яких 1244 державних службовців місцевих органів
виконавчої влади, 656 державних службовців територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади та 662 посадові особи місцевого
самоврядування.
Значна увага керівництвом закладу приділялася проведенню виїзних
тематичних короткострокових семінарів на території Запорізької області.
Так, в рамках трьохсторонньої угоди про співробітництво між Національним
агентством України з питань державної служби, Запорізькою обласною
державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою, а також з метою
надання методичної та практичної допомоги з питань застосування
оновленого антикорупційного законодавства та підтримання постійного
зв'язку з територіями, Центром проведено 19 виїзних тематичних
короткострокових семінари, а саме: в райони області – 17, виконком
Запорізької міської ради – 1, Головне фінансове управління
облдержадміністрації – 1. Учасниками означених заходів стали 1462 особи, з
них 687 державних службовців місцевих органів виконавчої влади,
122 державних службовці територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади, 481 посадова особа місцевого самоврядування та
172 працівники державних установ. У тому числі, участь у виїзних семінарах
взяли голови та заступники голів райдержадміністрацій, керівники та
заступники керівників апаратів райдержадміністрацій, голови, заступники
голів та керуючі справами районних рад, керуючі справами та заступники
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керуючих справами виконавчих комітетів міських (міст обласного значення)
рад, всього – 48 осіб.
З метою запровадження активних форм навчання в процес підвищення
кваліфікації Центром впродовж 2012 року реалізовано програми тренінгів
"Розвиток лідерських якостей на державній службі" та "Сучасні методи
активного евристичного та соціально-психологічного розвитку персоналу".
Учасниками тренінгів стали 65 осіб, серед них 56 державних службовців
місцевих органів виконавчої влади та 9 посадових осіб місцевого
самоврядування. Крім того, програми тренінгів активно реалізовувались під
час навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації. Зокрема,
"Розвиток лідерських якостей на державній службі", "Паблік Рилейшнз як
складова державно-управлінської діяльності", "Стратегічне планування
розвитку територій", "Психологічні основи побудови ефективного ділового
спілкування", "Розв'язання проблем у сфері якості надання дозвільних
послуг", "Розробка плану заходів, спрямованих на усунення проблем та на
покращення якості надання послуг" та "Сучасні методи активного
евристичного та соціально-психологічного розвитку персоналу".
Крім того, додатково до плану-графіка, Центром здійснено навчання за
програмами тематичних короткострокових семінарів у 13 навчальних групах.
Зокрема, в рамках Договору про надання послуг з підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань
запобігання і протидії проявам корупції від 17.07.2012 року № 96, укладеного
з Національним агентством України з питань державної служби, Запорізьким
центром перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів проведено
11 тематичних короткострокових семінарів "Запобігання і протидія корупції
в контексті правотворчих процесів в Україні", учасниками яких стали
425 осіб, з яких 67 державних службовців місцевих органів виконавчої влади,
328 державних службовців територіальних представництв центральних
органів виконавчої влади та 30 посадових осіб місцевого самоврядування.
Також, в рамках реалізації Договору про підвищення кваліфікації
державних службовців з питань запобігання і протидії проявам корупції від
01.11.2012 року № 22/12/121, укладеного з Головним управлінням Державної
казначейської служби України у Запорізькій області, проведено 2 тематичні
короткострокові семінари "Запобігання і протидія корупції в контексті
правотворчих процесів в Україні" для державних службовців Головного
управління та територіальних управлінь Державної казначейської служби
України у Запорізькій області. Учасниками означених семінарів стали
90 державних службовців.
При організації навчального процесу значна увага приділялася
змістовому наповненню навчальних програм щодо реалізації завдань,
зазначених в розпорядчих документах вищих органів державної влади.
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 протокольного рішення ІР-наради Національного
агентства України з питань державної служби щодо організації проведення
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування з питань запобігання та протидії корупції працівниками
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закладу забезпечено реалізацію навчання з питань антикорупційного
законодавства за професійними програмами підвищення кваліфікації,
програмами тематичних короткострокових і постійно діючих семінарів.
Впродовж 2012 року в означених навчальних заходах взяли участь
2522 особи при плані 1524 особи, таким чином планові показники виконано
на 166 %. Серед слухачів, які підвищили кваліфікацію з питань запобігання і
протидії корупції 954 державних службовців місцевих органів виконавчої
влади, 545 державних службовців територіальних представництв
центральних органів виконавчої влади, 849 посадових осіб місцевого
самоврядування та 174 працівники державних установ.
З метою реалізації п. 200.1 розділу "Організаційне забезпечення
створення професійної та ефективної державної служби" Національного
плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на
2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від
12.03.2012 № 187/2012 та листа Національного агентства України з питань
державної служби від 30.05.2012 № 112/71/22-12 Центром проводилося
навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
з питань впровадження нового законодавства України "Про державну
службу". Особлива увага була приділена підвищенню кваліфікації керівників
кадрових служб і спеціалістів з питань кадрової роботи органів державної
влади Запорізької області. Загалом, протягом 2012 року за програмами
тематичних короткострокових та постійно діючого семінару в Центрі
підвищили рівень професійної компетентності 200 державних службовців,
серед них 98 керівників кадрових служб та 102 спеціалісти. Окрім того,
зважаючи на актуальність означеної тематики, навчальні заходи щодо
роз'яснення положень оновленого законодавства про державну службу були
реалізовані за всіма видами навчальних програм, учасниками яких загалом
стали 2572 особи, зокрема 1034 державних службовців місцевих органів
виконавчої влади, 730 державних службовців територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади, 759 посадових осіб місцевого
самоврядування та 49 працівників державних установ.
На виконання п. 10 Рішення Всеукраїнської наради-семінару з
керівниками регіональних та обласних ЦППК, ГЗПО, ВНЗ, що здійснюють
підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"
від 24.09.2012 Центром впроваджено механізм моніторингу підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування з питань запобігання та протидії корупції та впровадження
нового законодавства про державну службу. Дані моніторингу постійно
надаються до Національного агентства України з питань державної служби.
З метою ознайомлення державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування з положеннями оновленого Закону України "Про
засади запобігання і протидії корупції", виконання п. 15 Плану заходів з
виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики
правопорушень на період до 2015 року, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 08.08.2012 № 767 та листа Національного агентства
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України з питань державної служби від 24.10.2012 № 202/71/22-12 Центром
проведено навчання з підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування з питань організації проведення
спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття
посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування. Слухачами семінарів з означеного питання стали 1753
особи, з яких 1193 – державних службовців, 560 – посадових осіб місцевого
самоврядування.
З метою виконання п. 4 Рішення Всеукраїнської наради-семінару з
керівниками регіональних та обласних ЦППК, ГЗПО, ВНЗ, що здійснюють
підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"
від 24.09.2012 працівниками Запорізького центру перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів забезпечено проведення навчання державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань проведення
функціонального обстеження органів виконавчої влади. З означеної тематики
підвищили кваліфікацію 197 осіб, з яких 103 державних службовців місцевих
органів виконавчої влади, 78 державних службовців територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади, 14 посадових осіб
місцевого самоврядування та 2 працівника державних установ.
На виконання Плану заходів щодо виконання у 2012 році Державної
цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у
сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України
на 2008-2015 роки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 05.11.2008 № 974 та листа Національного агентства України з питань
державної служби від 23.03.2012 № 1341/96-12 Запорізьким центром
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів систематично, в рамках
навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації,
здійснювалася реалізація навчального модулю "Основи державної політики у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України", а також
реалізовувалася програма тематичного короткострокового семінару
"Державна політика євроінтеграції України: цілі, завдання та шляхи
реалізації". Впродовж 2012 року підвищили кваліфікацію з питань
європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України
295 осіб, а саме державних службовців – 92, посадових осіб місцевого
самоврядування – 203.
На виконання п. 5 Плану заходів з впровадження Ініціативи
"Партнерство "Відкритий уряд", затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18.07.2012 № 514-р, пп. 5 п. 2 Плану першочергових
заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні, затвердженого Указом Президента
України від 24.03.2012 № 212/2012 та листа Національного агентства України
з питань державної служби від 19.06.2012 № 124/71/22-12 Запорізьким
центром перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів розроблено та
запроваджено навчальні програми підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії
органів публічної влади з громадськістю в процесі формування і реалізації
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державної та регіональної політики. Загальна кількість слухачів, які
прослухали дану тематику за всіма видами підвищення кваліфікації протягом
2012 року становить 1357 осіб, а саме державних службовців місцевих
органів виконавчої влади – 410, державних службовців територіальних
органів центральних органів виконавчої влади – 550, посадових осіб
місцевого самоврядування – 376 та працівників державних установ – 21.
З метою виконання п. 3 Рішення Всеукраїнської наради-семінару з
керівниками регіональних та обласних ЦППК, ГЗПО, ВНЗ, що здійснюють
підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"
від 24.09.2012 Центром забезпечено проведення навчання для державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань доступу до
публічної інформації. Слухачами означених навчальних заходів стали
409 осіб, серед них 179 державних службовців та 230 посадових осіб
місцевого самоврядування.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності залишається робота з
молодими державними службовцями, особами, що перебувають у кадровому
резерві на посади державних службовців. Навчальними програмами
підвищення кваліфікації впродовж року охоплено 130 молодих державних
службовців, серед них 66 державних службовців місцевих органів виконавчої
влади, 37 державних службовців територіальних представництв центральних
органів виконавчої влади та 27 посадових осіб місцевого самоврядування.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня
2007 року № 1152 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Кращий
державний службовець" Центром реалізовано програми тематичних
короткострокових семінарів для учасників І туру Конкурсу, працівників
апарату обласної державної адміністрації (25 осіб), а також для учасників
ІІ туру Конкурсу, працівників апарату обласної державної адміністрації, її
структурних підрозділів та районних державних адміністрацій (36 осіб).
Успішна реалізація колективом Центру навчальних програм для учасників
І та ІІ турів Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"
відзначена Почесною грамотою голови Запорізької обласної державної
адміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації від 05.06.2012
№ 97-к).
Центром успішно реалізовані завдання, визначені Указом Президента
України від 05.04.2012 № 246/2012 "Про Президентський кадровий резерв
"Нова еліта нації" щодо оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів
до Президентського кадрового резерву. З метою виконання покладених
Указом Президента України функцій інтерв'ю-центра фахівці закладу
забезпечили якісний процес оцінювання кандидатів до Президентського
кадрового резерву, технічний супровід процесу тестування в програмі
"Прометей" через загальнонаціональний сервер та якісну підготовку
підсумкових матеріалів Конкурсу, їх своєчасне направлення до
Національного агентства України з питань державної служби й Адміністрації
Президента України та не отримали жодного зауваження від вищих органів
влади.
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Під час проведення навчання зі слухачами Центру постійно
здійснювався зворотній зв'язок шляхом опитування і анкетування державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Опрацьовані
анкети-відгуки слухачів підтверджують бажання державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування навчатися в Запорізькому центрі
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та свідчать про майже 100
відсоткову задоволеність слухачів організацією навчання та змістовим
наповненням навчальних програм.
Важливою складовою роботи Центру впродовж 2012 року було
забезпечення навчального процесу науковими та навчально-методичними
матеріалами, методичними розробками. Протягом року працівниками
Центру, науковцями вищих навчальних закладів та керівниками органів
влади області розроблені та видані такі підручники і навчальні посібники:
"Тестові завдання з ділової української мови", "Тестові завдання з ділової
української мови (ключі до тестових завдань ускладненого характеру)"
(Зубець Н.О.), "Актуальні питання функціонального обстеження органів
державної влади", "Впровадження сучасних інформаційних технологій.
Підготовка презентацій" (Кононенко І.М.), "Впровадження нового Закону
України "Про державну службу" (Курносова О.А.), "Візуальний супровід
публічного виступу засобом комп’ютерної презентації" (Лаптєва О.М.),
"Матеріали з досвіду роботи виконавчих органів влади та органів місцевого
самоврядування Запорізької області щодо питань розвитку територій". Ще
3 посібники підготовлено до друку.
Крім того, працівниками закладу розроблено 11 навчальних програм
(тематичних постійно діючих, короткострокових семінарів, спеціалізованого
короткострокового навчального курсу), 28 навчально-тематичних планів,
92 розклади занять, 92 комплекти методичних матеріалів, 13 планів
практичних, семінарських занять та тренінгів, 69 комплектів роздаткових
матеріалів (на паперових та електронних носіях), 22 тести вхідного та
вихідного контролю знань слухачів, 40 мультимедійних презентаційних
матеріалів та інш. Проведено соціологічне опитування слухачів в
38 навчальних групах. Матеріали опитування опрацьовані та узагальнені.
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. Крім того, каталоги фондів бібліотеки доступні в електронному
режимі.
Впродовж року Центром систематично здійснювалася робота щодо
забезпечення навчального процесу якісним професорсько-викладацьким
складом. Всього укладено угоди з 228 викладачами, серед них провідні
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науковці вищих навчальних закладів м. Запоріжжя: Запорізького
національного університету, Запорізького національного технічного
університету, Запорізької державної інженерної академії, Класичного
приватного університету, а також керівники Запорізької обласної ради,
обласної державної адміністрації, керівники та спеціалісти структурних
підрозділів облдержадміністрації та територіальних представництв
центральних органів виконавчої влади.
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 тощо.
В рамках виконання Угод про торговельно-економічне, науковотехнічне та гуманітарно-культурне співробітництво на 2012 рік, підписаних
Запорізькою обласною державною адміністрацією з Івано-Франківською та
Кіровоградською обласними державними адміністраціями Центром
проведені вебінари з центрами вищезазначених областей, здійснено обмін
напрацьованими методичними матеріалами. Загалом, керівництво та
працівники закладу є активними учасниками вебінарів та відео-конференцій.
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. Інформація про спільні комунікативні заходи Центра з Управлінням
державної служби Головдержслужби України в Запорізькій області
розміщувалась на офіційному сайті Управління.
Загальні обсяги фінансування закладу з місцевого та державного
бюджетів впродовж звітного року склали 1390429 грн.
В рамках здійснення основної діяльності з надання освітніх послуг у
2013 році, пріоритетними напрямами діяльності Центру мають стати:
реалізація планів-графіків навчання у Запорізькому центрі
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у 2013 році, затверджених
розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від
24.12.2012 № 642;
надання державним службовцям і посадовим особам місцевого
самоврядування Запорізької області професійних знань і умінь, відповідно до
пріоритетів державної політики щодо визначення перспектив розвитку
людських ресурсів, основних напрямів Програми економічних реформ на
2012-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава" та нововведень законодавства України;
вивчення потреб місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування щодо підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням
прогнозування системних змін у сфері державного управління;
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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;
продовження активної співпраці з Національним агентством
України з питань державної служби, Національною академією державного
управління при Президентові України, Школою вищого корпусу державної
служби щодо підвищення кваліфікації державних службовців, Центром
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу щодо
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад, а також
працівників територіальних представництв центральних органів виконавчої
влади;
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;
залучення до процесу підвищення кваліфікації депутатів місцевих
рад;
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;
розширення співробітництва з територіальними органами
виконавчої влади в частині надання їм освітніх послуг;
з метою актуалізації змісту навчання розробка програм та
проведення в ініціативному порядку тематичних короткострокових
семінарів, зокрема з питань, пов’язаних зі сферами антикорупційного
законодавства, державної служби, створення страхового фонду документації,
підвищення якості надання адміністративних послуг, забезпечення доступу
до публічної інформації, впровадження сучасних інформаційних технологій в
діяльність органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та
інш.;
забезпечення розробки та впровадження в систему професійного
навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
програми лідерства на державній службі та службі в органах місцевого
самоврядування шляхом реалізації програми тематичного постійно діючого
семінару "Школа лідерства";
забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування за профілями компетентності
посад із запровадженням дисциплін прикладного характеру, зокрема з питань
технології публічного виступу, взаємодії з громадськістю, подолання
конфліктних ситуацій тощо;
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поширення тренінгових форм навчання для розвитку управлінських
та професійних навичок державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування;
забезпечення впровадження у процес підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування новітніх
інтерактивних методів навчання, зокрема інтерактивних лекцій та
мультимедійних презентацій;
здійснення поступового переходу до безперервного навчання
слухачів
із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій, зокрема шляхом організації та проведення вебінарів і відеоконференцій;
організація додаткових освітніх навчальних заходів шляхом
залучення коштів міжнародних програм, проектів, фондів, грантів тощо;
посилення конкурентоспроможності освітніх послуг, орієнтація на
інноваційність та провідний досвід у сфері державного управління;
здійснення заходів щодо удосконалення інформаційного та науковометодичного забезпечення навчального процесу підвищення кваліфікації,
зокрема шляхом створення сайту;
створення сприятливих умов для забезпечення залучення на
державну службу талановитої молоді, спроможної професіоналізуватися у
сфері державного управління;
організація та своєчасне проведення оцінювання учасників конкурсу
з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву "Нова еліта
нації";
формування у працівників органів державної влади та органів
місцевого самоврядування позитивного ставлення до сфери підвищення
кваліфікації;
здійснення постійного моніторингу якості наданих освітніх послуг.

