ЗВІТ
про діяльність Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ та організацій у 2013 році
та пріоритетні напрями діяльності на 2014 рік
Впродовж 2013 року діяльність Запорізького центру перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів, як закладу післядипломної освіти, була
спрямована на виконання планів-графіків навчання у Запорізькому центрі
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств,
установ та організацій на 2013 рік, погоджених Національним агентством
України з питань державної служби та затверджених розпорядженням голови
Запорізької обласної державної адміністрації від 24.12.2012 № 642, Договору
про підвищення кваліфікації від 28.08.2013 року № 07/13/69, укладеного з
Головним управлінням Державної казначейської служби України у
Запорізькій області, реалізацію Статутних завдань закладу та Річного плану
роботи Центру на 2013 рік, включаючи виконання щомісячних скоригованих
планів, у тому числі додаткових завдань.
Впродовж 2013 року Центром організовано навчання з підвищення
кваліфікації у 103 навчальних групах, з них: за професійними програмами
підвищення кваліфікації у 30 навчальних групах, за програмами тематичних
короткострокових семінарів у 69 навчальних групах, за програмами
тематичних постійно діючих семінарів у 4 навчальних групах.
Загальна кількість осіб, які пройшли підвищення кваліфікації за всіма
видами навчальних програм підвищення кваліфікації в закладі становить
3375, з них 1158 державних службовців місцевих органів виконавчої влади;
1033 державних службовців територіальних органів центральних органів
виконавчої влади; 1072 посадові особи місцевого самоврядування; 112
працівників державних установ. Таким чином, основні завдання щодо
надання освітніх послуг Центром виконано на 132 % в частині забезпечення
формування навчальних груп та на 147 % щодо кількості слухачів, які були
охоплені навчальним процесом. Фактично в рамках бюджетної програми в
Центрі підвищили кваліфікацію 2517 осіб, при планових показниках 2301
особа, що становить 109%.
Впродовж 2013 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.
Так, відповідно до плану-графіка навчання, за професійними
програмами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування навчання проведено у 30 навчальних групах.
Загальна кількість осіб, які підвищили рівень професійної компетентності за
даним видом навчання становить 819 осіб, серед них 257 – державні
службовці – працівники місцевих органів виконавчої влади, 206 – державні
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службовці – працівники територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади, 352 – посадові особи місцевого самоврядування, 4 –
працівники державних установ.
Впродовж року було реалізовано програми 4 тематичних постійно
діючих семінарів, а саме:
– "Іноземна мова професійного спрямування" (для працівників
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, виконавчого
апарату Запорізької міської ради);
– Програма тематичного постійно діючого семінару для осіб, які
визнані переможцями конкурсу та запропоновані для зарахування до
кадрового резерву на базові посади державної служби;
– "Школа лідерства" (для керівників місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій);
– "Актуальні питання застосування чинного законодавства України"
(для працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій).
Загалом, в рамках даного виду підвищення кваліфікації впродовж 2013
року пройшли навчання 76 осіб, серед них 36 державних службовців
місцевих органів виконавчої влади, 13 державних службовців територіальних
органів центральних органів виконавчої влади, 14 посадових осіб місцевого
самоврядування та 13 працівників державних установ.
Також у 69 навчальних групах (при планових показниках 45 груп)
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 впродовж 2013 року
підвищили кваліфікацію 2480 осіб, серед яких 856 державних службовців
місцевих органів виконавчої влади, 814 державних службовців
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 706
посадових осіб місцевого самоврядування та 95 працівників державних
установ.
Значна увага керівництвом закладу приділялася проведенню виїзних
тематичних короткострокових семінарів. Впродовж 2013 року закладом
організовано та проведено 27 виїзних тематичних короткострокових
семінарів, а саме:
– спільно із Запорізькою обласною державною адміністрацією та
проектом розроблення та впровадження публічної політики в Україні
Центром проведено цикл виїзних "круглих столів" "Кращий міжнародний і
вітчизняний досвід у сфері надання дозвільних (адміністративних) послуг та
підвищення їх якості: практика застосування" для державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування, які здійснюють повноваження у
сфері надання дозвільних послуг (означені навчальні заходи проведені в 5
містах обласного значення Запорізької області – Запоріжжі, Бердянську,
Мелітополі, Енергодарі та Токмаку);
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– "Запобігання і протидія корупції в контексті правотворчих процесів в
Україні" для працівників місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування Новомиколаївського та Якимівського районів; для
працівників Департаменту фінансів Запорізької обласної державної
адміністрації;
– "Актуальні питання діяльності працівників органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування в контексті оновленого законодавства
України" для працівників Державної екологічної інспекції у Запорізькій
області, працівників Управління охорони, використання і відтворення водних
біоресурсів та регулювання рибальства в Запорізькій області, Головного
управління Держсанепідслужби у Запорізькій області, Головного управління
Пенсійного фонду України в Запорізькій області, місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Приморського
району, регіонального відділення Фонду державного майна України по
Запорізькій області, Державної інспекції сільського господарства України,
працівників Запорізької митниці Міндоходів, працівників Департаменту
агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації,
фахівців Департаменту фінансів облдержадміністрації, управлінь фінансів
райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад;
– "Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування в
умовах оновленого законодавства України" та "Актуальні питання розвитку
системи місцевого самоврядування України" для працівників управління
праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради.
Учасниками означених заходів стали 1027 осіб, з них 186 державних
службовців місцевих органів виконавчої влади, 489 державних службовців
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 335
посадових осіб місцевого самоврядування та 17 працівників державних
установ.
Згідно з сучасними вимогами до системи підвищення кваліфікації
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад, які передбачають використання інноваційних
навчальних технологій, Центр системно впроваджує в своїй діяльності
активні форми навчання, зокрема тренінгові програми. Впродовж 2013 року
Центром реалізовано програми тренінгів "Реалізація мікропроектів громад в
рамках компоненту з енергоефективності. Впровадження інноваційних
енергоефективних технологій", "Актуальні питання розробки проектів
(грантів) та програм місцевого і регіонального розвитку", "Фактори
ефективної комунікації", "Профілактика професійного вигорання, як фактор
забезпечення покращення надання соціальних послуг населенню. Ділове
спілкування зі "складними людьми". Загальна чисельність осіб, які пройшли
навчання за програмами тренінгів становить 368 осіб, серед них 81
державний службовець місцевих органів виконавчої влади, 2 державних
службовців територіальних органів центральних органів виконавчої влади,
285 посадових осіб місцевого самоврядування. Крім того, програми тренінгів
активно реалізовувались під час навчання за професійними програмами
підвищення кваліфікації. Зокрема, "Розвиток лідерських якостей публічних
службовців", "Персональна ефективність та особистий розвиток лідера",
"Паблік Рилейшнз як складова державно-управлінської діяльності",
"Психологічні основи побудови ефективного ділового спілкування",
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"Коучинг як стиль лідерства і управління", "Основи майстерності усного
публічного виступу", "Публічний виступ та взаємодія зі ЗМІ як чинники
формування ситуації успіху організації (команди, лідера) в суспільстві.
Крім того, в рамках реалізації Договору про підвищення кваліфікації
від 28.08.2013 року № 07/13/69, укладеного з Головним управлінням
Державної казначейської служби України у Запорізькій області, проведено 4
тематичні короткострокові семінари "Запобігання і протидія корупції в
контексті правотворчих процесів в Україні" та навчання за професійною
програмою підвищення кваліфікації державних службовців Головного
управління та територіальних управлінь Державної казначейської служби
України у Запорізькій області. Учасниками означених семінарів стали 240
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" працівниками закладу забезпечено реалізацію навчання з
питань антикорупційного законодавства за професійними програмами
підвищення кваліфікації, програмами тематичних короткострокових і
постійно діючих семінарів. Впродовж 2013 року в означених навчальних
заходах взяли участь 1827 осіб. Серед слухачів, які підвищили кваліфікацію з
питань запобігання і протидії корупції взяли участь 1827 осіб. Серед
слухачів, які підвищили кваліфікацію з питань запобігання і протидії
корупції 481 державний службовець місцевих органів виконавчої влади, 957
державних службовців територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, 378 посадових осіб місцевого самоврядування та 11
працівників державних установ.
З метою реалізації розділу "Створення професійної та ефективної
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування"
Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми
економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого
Указом Президента України від 12.03.2013 № 1287/2013 Центром
проводилося навчання державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування з питань впровадження нового законодавства України "Про
державну службу". Загалом, протягом 2013 року з означеної тематики в
Центрі підвищили рівень професійної компетентності 1715 осіб, зокрема 400
державних службовців місцевих органів виконавчої влади, 950 державних
службовців територіальних органів центральних органів виконавчої влади,
350 посадових осіб місцевого самоврядування та 15 працівників державних
установ.
В цьому аспекті, а також на виконання Указу Президента України від
01 лютого 2012 року № 45/2012"Про Стратегію державної кадрової політики
на 2012-2020 роки" особлива увага працівників закладу була приділена
підвищенню кваліфікації керівників кадрових служб і спеціалістів з питань
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кадрової роботи органів державної влади Запорізької області. Для означеної
категорії працівників було проведено навчання за професійною програмою
підвищення кваліфікації, учасниками яких стали 37 осіб, та за програмою
тематичного короткострокового семінару "Актуальні питання реалізації
державної кадрової політики". В означеному семінарі взяли участь 41
працівник кадрових служб місцевих органів виконавчої влади.
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;
посадових
осіб
місцевого
самоврядування з питань запобігання і протидії корупції та впровадження
нового законодавства про державну службу. Дані моніторингу постійно
надаються до Національного агентства України з питань державної служби.
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 271 особа, з яких 128 державних службовців
місцевих органів виконавчої влади, 53 державних службовців територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади, 87 посадових осіб
місцевого самоврядування та 3 працівника державних установ.
На виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації у сфері європейської інтеграції та
євроатлантичного співробітництва України на 2008-2015 роки, затвердженої
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 "Реалізація політики європейської інтеграції:
Угода про асоціацію між Україною та ЄС". Впродовж 2013 року підвищили
кваліфікацію з питань європейської інтеграції та євроатлантичного
співробітництва України 598 осіб, а саме державних службовців місцевих
органів виконавчої влади – 206, державних службовців територіальних
органів центральних органів виконавчої влади – 89, посадових осіб місцевого
самоврядування – 295, працівників державних установ – 8.
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
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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
державної та регіональної політики. Загальна кількість слухачів, які взяли
участь у навчальних заходах з означеної тематики протягом 2013 року
становить 393 особи, а саме державних службовців місцевих органів
виконавчої влади – 148, державних службовців територіальних органів
центральних органів виконавчої влади – 25, посадових осіб місцевого
самоврядування – 207 та працівників державних установ – 13.
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
477 осіб, серед них 175 державних службовців місцевих органів виконавчої
влади, 69 державних службовців територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, 218 посадових осіб місцевого самоврядування та 15
працівників державних установ.
На виконання Указу Президента України від 28.11.2007 № 1155/2007
"Про деякі заходи щодо піднесення ролі української мови" в рамках навчання
публічних службовців за професійними програмами підвищення кваліфікації,
впродовж 2013 року здійснювалося висвітлення питань культури сучасного
українського ділового мовлення. Також було проведено тематичний
короткостроковий семінар "Українське ділове мовлення: особливості
сучасної лексичної культури" (для працівників місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування). Всього в навчальних заходах,
спрямованих на висвітлення питань культури сучасного українського
ділового мовлення впродовж 2013 року взяли участь 795 осіб, з них:
державних службовців – працівників місцевих органів виконавчої влади –
262; державних службовців – працівників територіальних органів
центральних органів виконавчої влади – 206; посадових осіб місцевого
самоврядування – 320, працівників установ – 7.
З метою реалізації положень Закону України від 09.01.2007 № 537-V
"Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 20072015 роки" та Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні,
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 р.
№ 386-р, впродовж 2013 року Центром висвітлювалися питання
комп’ютерного та програмного забезпечення діяльності місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Означене навчання
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відбувалося в рамках реалізації професійних програм підвищення
кваліфікації та тематичних короткострокових семінарів – "Актуальні питання
використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів
публічної влади"; "Актуальні питання використання сучасних інформаційних
технологій в діяльності органів місцевого самоврядування". Всього в
навчальних заходах, спрямованих на висвітлення питань комп’ютерного та
програмного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування впродовж 2013 року взяли участь 502 осіб,
з них: державних службовців – працівників місцевих органів виконавчої
влади – 160; державних службовців – працівників територіальних органів
центральних органів виконавчої влади – 178; посадових осіб місцевого
самоврядування – 163, працівників установ – 1.
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 49 державних службовців місцевих органів виконавчої
влади, 41 державних службовців територіальних представництв центральних
органів виконавчої влади та 40 посадових осіб місцевого самоврядування.
Новим напрямом в діяльності Центру в 2013 році стала реалізація
розробленої закладом Програми тематичного постійно діючого семінару
"Школа лідерства". Програмою семінару охоплено 25 осіб – учасників
конкурсного добору до Президентського кадрового резерву "Нова еліта
нації". Отриманий досвід, позитивні відгуки слухачів щодо запропонованого
навчання надихають і вмотивовують колектив та викладачів Центру до
подальших звершень та напрацювань щодо підготовки сучасних лідерів,
оскільки лідерство є сучасною концепцією управління, в тому числі
управління змінами.
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 (22 особи), а також для учасників
ІІ туру Конкурсу, працівників апарату обласної державної адміністрації, її
структурних підрозділів та районних державних адміністрацій (35 осіб).
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
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Президента України. Загальна кількість кандидатів, які були допущені до
участі у доборі склала 35 осіб.
Відповідно до статті 6 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", статті 15 Закону України "Про державну службу", Указу
Президента України від 01.02.2012 № 45/2012 "Про Стратегію державної
кадрової політики на 2012-2020 роки", постанови Кабінету Міністрів України
від 15.02.2002 № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу за
заміщення вакантних посад державних службовців", постанови Кабінету
Міністрів України від 13.05.2013 № 350 "Про затвердження Державної
цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року",
розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 02.09
2013 № 416 "Про організацію проведення в обласній державній адміністрації
Пілотного проекту "Централізований конкурсний відбір на вакантні посади
державної служби" та з метою пілотного опрацювання нових регіональних
моделей роботи з персоналом і кадровим резервом, Центр взяв участь у
реалізації Пілотного проекту "Централізований конкурсний відбір на вакантні
посади державної служби". Зокрема, працівниками закладу було розроблено
Програму тематичного постійно діючого семінару та проведено навчання осіб,
які визнані переможцями конкурсу та запропоновані для зарахування до
кадрового резерву на базові посади державної служби. Навчальна програма
була спрямована на формування та вдосконалення професійних
компетентностей з питань публічного врядування, надання адміністративних
послуг в контексті європейських стандартів, виконання чинного законодавства
у сфері забезпечення доступу до публічної інформації, контролю за
виконанням документів в органах виконавчої влади, організації
документування управлінської діяльності, психологічних основ побудови
ефективного ділового спілкування та інш.
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 2013 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:
"Конституційні засади державної влади в Україні (в схемах і таблицях)"
(Бровченко Н.В.), "Мовний тренінг для державних службовців", "Тестові
завдання з ділової української мови", "Тестові завдання з ділової української
мови (ключі до тестових завдань ускладненого характеру)", "Тестові
завдання з ділової української мови (робочий зошит – 1)", Тестові завдання з
ділової української мови (робочий зошит – 2)", Тестові завдання з ділової
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української мови (робочий зошит – 3)" (Зубець Н.О.), "Качества и навыки,
необходимые эффективному лидеру", "Уверенное поведение как основа
эффективного лідерства" (Богуславська О.Г.), Стратегічне планування
розвитку територій (Кутідзе Л.С.), "Дозвільна система у сфері господарської
діяльності: сутність та шляхи подальшого розвитку" (Погрібняк М.А.),
"Особливості проведення функціонального обстеження органів державної
влади у 2013 році" (укладач Кононенко І.М.) та "Практичні аспекти
проведення функціонального обстеження органів державної влади у 2013
році" (укладач Кононенко І.М.).
Крім того, працівниками закладу розроблено серію методичних
матеріалів «На допомогу слухачу» в якій відображаються зміни в чинному
законодавстві України та коментарі до них. Зокрема, до означеної серії
входять методичні матеріали "Основні аспекти впровадження нового Закону
України "Про державну службу", "Реалізація нового антикорупційного
законодавства України: нормативно-правові засади" та "Актуальні питання
функціонального обстеження органів державної влади".
Крім того, працівниками закладу розроблено 98 навчальних програм за
основними видами підвищення кваліфікації, 30 інструктивно-методичні
матеріали до практичних занять, 13 методичних матеріалів для слухачів з
питань самостійного опрацювання фахової літератури , 41 матеріал для
контролю з перевірки рівня знань слухачів, 118 навчально-методичних
пакетів комп'ютерних прикладних програм, посібники та підручників,
методичних матеріалів.
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 247 викладачами, серед них провідні
науковці вищих навчальних закладів м. Запоріжжя: Запорізького
національного університету, Запорізького національного технічного
університету, Запорізької державної інженерної академії, Класичного
приватного університету (6 докторів наук, 29 кандидатів наук), а також
керівники Запорізької обласної ради, обласної державної адміністрації,
керівники та спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації та
територіальних представництв центральних органів виконавчої влади (183
особи).
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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.
Крім того, з метою використання сучасних технічних засобів навчання,
Центром впродовж 2013 року було проведено вебінари: "22 річниця
проголошення незалежності України: здобутки та перспективи державного
будівництва", учасниками якого стали представники Запорізької, ІваноФранківської, Кіровоградської та Чернігівської областей, та "Регіональний
досвід розвитку лідерства на державній службі та службі в органах місцевого
самоврядування". Участь в означеному вебінарі взяли представники ІваноФранківської та Запорізької областей.
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.
Крім того, з метою забезпечення присутності Запорізького центру
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів в медіа просторі, а також
впровадження елементів дистанційного навчання в систему підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування в 2013 році Центром розроблено власний сайт –
zcppkk.com.ua.
Загальні обсяги фінансування закладу з місцевого та державного
бюджетів впродовж звітного року склали 1487488 грн.
В рамках здійснення основної діяльності з надання освітніх послуг у
2014 році, пріоритетними напрямами діяльності Центру мають стати:
реалізація планів-графіків навчання у Запорізькому центрі
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у 2014 році, затверджених
розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від
23.12.2012 № 616;
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,
розвитку
системи
місцевого
самоврядування, проведення функціонального обстеження, 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.;
продовження практики 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";
– удосконалення форм і методів навчання (консультування) учасників
щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець";
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;
підготовка до проходження у 2015 році в Міністерстві освіти і науки
України процедури ліцензування освітньої діяльності закладу;
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.

