ПЛАН
роботи Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій
на 2010 рік
I. Питання організаційної роботи Центру
1.

Здійснити заходи щодо забезпечення контролю і виконання актів Президента України, постанов,
розпоряджень, доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної
адміністрації, рішень обласної ради, чинних законодавчих і нормативних документів з питань
державної служби та роботи з кадрами, підвищення кваліфікації державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування.

впродовж року

Яновська Л.І.
Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.
Долганова О.В.

2.

Постійно проводити аналіз забезпечення місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування виконання плану-графіка навчання на 2010 рік із з’ясуванням обставин, що
призводять до його неналежного виконання.

впродовж року

Назаренко О.В.
Курносова О.А.
Кандалова О.С.

3.

Систематично здійснювати підготовку матеріалів до засідань Ради по роботі з кадрами при
Запорізькій обласній державній адміністрації щодо питань підвищення кваліфікації працівників
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Центрі.

щопівроку

Назаренко О.В.
Курносова О.А.
Кандалова О.С.

4.

Здійснити заходи щодо вивчення потреб у підвищенні кваліфікації працівників місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних управлінь центральних органів
виконавчої влади за всіма видами навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів у 2011 році відповідно до вимог Указу Президента України від 09.11.2000
№ 1212/2000 “Про комплексну програму підготовки державних службовців”, а також депутатів
місцевих рад з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2009
№ 1134-р.

I півріччя
2010 року

Назаренко О.В.
Курносова О.А.
Кандалова О.С.

5.

Підготувати та направити до обласної державної адміністрації пропозиції щодо передбачення у
Державному бюджеті на 2011 рік необхідних обсягів коштів на підвищення кваліфікації державних
службовців місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування у Центрі.

І квартал
2010 року

Назаренко О.В.

6.

Курносова О.А.
Копил Л.М.

Розробити та погодити з Головдержслужбою України проект плану-графіка підвищення кваліфікації жовтень – листопад Назаренко О.В.
кадрів на 2011 календарний рік;
2010 року
Курносова О.А.
узгодити з обласною радою та затвердити розпорядженням голови обласної державної адміністрації
Долганова О.В.
план-графік навчання на 2011 рік державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування,
депутатів місцевих рад;
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передбачити у плані-графіку підвищення кваліфікації кадрів навчання осіб вперше прийнятих на
державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.
Забезпечити підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування згідно з затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.12.2009
№ 454 планом-графіком навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації
кадрів на 2010 рік.

впродовж року

8.

Здійснити у межах своїх повноважень виконання перспективного плану роботи
облдержадміністрації “Основні напрями діяльності Запорізької обласної державної адміністрації у
2010 році”, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28.12.2009
№ 460.

впродовж року

Яновська Л.І.
Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.

9.

Здійснити в межах своїх повноважень виконання Плану роботи з кадрами і підготовки кадрового
резерву Запорізької обласної державної адміністрації у 2010 році затвердженого розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 28.12.2009 № 463.

впродовж року

Яновська Л.І.
Назаренко О.В.
Долганова О.В.

10.

В рамках реалізації “Плану роботи з кадрами і підготовки кадрового резерву Запорізького центру
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів на 2010 рік”:
– привести у відповідність до освітньо-кваліфікаційних характеристик згідно з затвердженим
штатним розписом посадові інструкції працівників Центру;
– провести щорічну оцінку виконання державними службовцями Центру покладених на них
обов'язків і завдань за 2009 рік;
– провести атестацію державних службовців Центру, за результатами проведеної атестації
підготувати наказ директора Центру та подати відповідний звіт до апарату обласної
державної адміністрації.

І квартал

Назаренко О.В.
Долганова О.В.

11.

Удосконалити електронні форми обліку даних щодо державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування, які проходять навчання в Центрі; постійно оновлювати комп’ютерний
банк даних слухачів Центру.

впродовж року

Назаренко О.В.
Курносова О.А.
Кандалова О.С.

12.

Здійснити
заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців – працівників
територіальних управлінь центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій області;
забезпечити своєчасне укладання договорів про надання освітніх послуг з замовниками навчання.

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.
Копил Л.М.

7.

Яновська Л.І.
Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.

Курносова О.А.
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Долганова О.В.
Яновська Л.І.
Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.

13.

Співпрацювати з усіх напрямів діяльності Центру з Головдержслужбою України та Управлінням
державної служби Головного управління державної служби України в Запорізькій області, НАДУ
при Президентові України, а також з вищими навчальними закладами міста Запоріжжя.
Забезпечити виконання Спільного плану заходів Управління державної служби Головдержслужби
України в Запорізькій області та Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації
кадрів на 2010 рік.

впродовж року

14.

Здійснити організаційно-фінансові заходи щодо підвищення кваліфікації адміністративноуправлінського персоналу та науково-педагогічних працівників Центру.

впродовж року

Яновська Л.І.

15.

Постійно здійснювати моніторинг зауважень і пропозицій слухачів Центру щодо проблемних питань
у сфері державного управління та здійснення місцевого самоврядування в регіоні. Узагальнені
матеріали надавати до відповідних відділів обласної, районних державних адміністрацій, міських та
районних рад з метою реалізації найбільш цікавих пропозицій слухачів.

впродовж року

Назаренко О.В.
Курносова О.А.
Андрузький В.В.

16.

Вжити заходів щодо ефективного використання інформаційних електронних
оновлення науково-методичних та інформаційно-довідникових матеріалів.

впродовж року

Назаренко О.В.
Курносова О.А.
Кандалова О.С.

17.

Визначити перелік провідних підприємств, установ і організацій області для проведення виїзних
занять, стажування слухачів системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування.

січень
2010 року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.

18.

Забезпечити своєчасну підготовку та надання статистичних, аналітичних звітів, інформацій про
роботу Центру, як закладу післядипломної освіти, до Головного управління державної служби
України, Управління державної служби Головдержслужби України в Запорізькій області,
облдержадміністрації, обласної ради, інших відповідних органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування.

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.
Кандалова О.С.

19.

Постійно вживати заходів щодо залучення до участі у навчальному процесі Центру в якості
викладачів-практиків, керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які
обіймають посади I-IV категорій.

впродовж року

Яновська Л.І.
Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.

ресурсів з метою

Назаренко О.В.
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20.

Переукласти договори з транспортним та готельним господарствами, музеями міста щодо надання
ними послуг слухачам Центру.
Укласти договір з КП “Універс” Запорізької обласної ради щодо спільного користування залами для
проведення тематичних короткотермінових семінарів.
Укласти договір з Державним вищим навчальним закладом “Запорізький національний університет”
щодо спільного користування аудиторним та бібліотечним фондами.

І квартал
2010 року

Назаренко О.В.
Курносова О.А.
Долганова О.В.

21.

Передбачити в кошторисі Центру відповідні видатки та вжити організаційні заходи щодо придбання
сучасних технічних засобів навчання, аудиторного обладнання.

впродовж року

Яновська Л.І.
Назаренко О.В.
Копил Л.М.

22.

У зв'язку із зміною місця знаходження закладу (розпорядження голови Запорізької обласної
державної адміністрації від 27.03.2009 № 89), продовжити вжиття заходів щодо укріплення
матеріально-технічної бази Центру, яка б дозволила забезпечити достатній рівень навчального
процесу та здійснення освітньої діяльності.

впродовж року

Яновська Л.І.
Назаренко О.В.
Копил Л.М.
Долганова О.В.

23.

Здійснити комплекс організаційних заходів щодо підготовки Центру до проходження процедури І квартал 2010 року
ліцензування освітньої діяльності згідно з Планом спільних заходів Управління державної служби
Головдержслужби України в Запорізькій області, обласної державної адміністрації і обласного
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій
щодо
підготовки Центру до ліцензування у 2010 році.

Яновська Л.І.
Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.
Долганова О.В.

II. Навчально-методична робота
1.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо розробки, затвердження і впровадження січень 2010 року
професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування НАДУ:
- розробити професійні програми підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування , спрямувавши їх зміст на надання державним
службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування області нових знань випереджувального
характеру, пов’язаних з динамікою суспільно-політичних та соціально-економічних реформ, що
здійснюються в Україні;
- здійснити заходи щодо розгляду й погодження професійних програм Радою по роботі з

Працівники
та викладачі
Центру

5
кадрами обласної державної адміністрації та головою обласної державної адміністрації;
- після одержання результатів розгляду Радою по роботі з кадрами обласної державної
адміністрації та погодження головою обласної державної адміністрації, зазначені програми
направити на погодження до Головного управління державної служби України;
- розробити галузеві складові професійних програм підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 2010 рік, погодивши їх в установленому
порядку з обласною державною адміністрацією;
- з метою створення можливостей для контролю і оцінювання результативності навчання за
професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, розробити контрольно-діагностичний модуль “ професійних програм.
2.

На виконання Комплексної програми підготовки державних службовців, затвердженої Указом Президента
України від 09.11.2000 р. № 1212 та з метою актуалізації змісту навчання, при розробці навчальних
програм закладу враховувати рекомендації Головного управління державної служби України, Управління
по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради
України і Національної Академії державного управління при Президентові України.

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Андрузький В.В.

3.

Розробити та погодити в установленому порядку з обласною державною адміністрацією галузеві
складові професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування на 2011 рік.

жовтень –
листопад
2010 року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Андрузький В.В.

4.

Відповідно до Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 08.06.2004 № 746, та з метою реалізації Державної цільової програми
підготовки, перепідготовки, та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції України на 2008 – 2011 роки, продовжити практику реалізації програм
навчання для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань
Європейської та Євроатлантичної інтеграції, зокрема продовжити курс оглядових лекцій з питань
функціонування багатосторонньої торговельної системи СОТ.

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 № 1134-р, забезпечити у
межах своїх повноважень виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції формування системи
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на
період до 2011 року, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
28.10.2009 № 362 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції формування системи
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на

впродовж року

5.

Курносова О.А.
Андрузький В.В.

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.
Андрузький В.В.
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період до 2011 року”, продовжити практику реалізації розроблених навчальних програм зокрема,
шляхом проведення виїзних тематичних короткотермінових семінарів для посадових осіб місцевого
самоврядування, депутатів місцевих рад з питань розвитку територій, застосування нормативноправових актів в діяльності сільських, селищних рад, підвищення рівня організаційно-правового
забезпечення землекористування в регіонах, особливостей проходження служби та кадрової роботи
в органах місцевого самоврядування.
6.

З метою зміцнення статусу державної мови, створення належних умов для розвитку і розширення сфери
її функціонування, продовжити проведення тематичних постійно діючих та тематичних
короткотермінових семінарів з питань ділового українського мовлення для державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування.

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.
Андрузький В.В.

7.

З метою прискорення адаптації, створення позитивного психологічного клімату в навчальних групах та
удосконалення комунікативних навичок слухачів продовжити проведення тренінгу з питань психології
ділового спілкування у навчальних групах.

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Андрузький В.В.

8.

З метою забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування з питань інноваційної діяльності в Україні продовжити практику проведення
відповідних лекційних занять, тематичних зустрічей, засідань “за круглим столом” в ході реалізації
програм професійного навчання та планів тематичних короткотермінових семінарів.

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.
Андрузький В.В.

9.

На виконання Указу Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 “Про Національну програму
правової освіти населення” та Регіональної програми правової освіти населення області,
передбачити надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування в
процесі підвищення їх кваліфікації знань з питань правового забезпечення державного управління,
місцевого самоврядування, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та
застосування чинного законодавства України.

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Андрузький В.В.

10.

В рамках виконання Плану заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення
до необхідності підвищення енергоефективності на 2010 – 2011 роки, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 р. № 1425-р. та перспективного плану
роботи облдержадміністрації “Основні напрями діяльності Запорізької обласної державної
адміністрації у 2010 році” (пункти 40-42), затвердженого розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 28.12.2009 № 460, взяти участь у розробці програми “Енергозберігаючі

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Андрузький В.В.
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технології: проблеми та перспективи впровадження” та її реалізації шляхом участі в ініціативних
виїзних семінарах-нарадах для керівництва та фахівців в сфері енергоефективності та
енергозбереження районів області,
працівників місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування.
11.

З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2006 № 131-р “Про затвердження
плану заходів з реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку України на 2006-2010 роки”
продовжити навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, членів
акціонерних товариств з актуальних питань розвитку фондового ринку та корпоративного управління.

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.
Андрузький В.В.

12.

Забезпечити проведення для працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування тематичних короткотермінових семінарів з актуальних питань реалізації державної
регуляторної політики, соціальної політики щодо захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, інвалідів, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
державної політики у сфері культури, розвитку туризму та курортно-рекреаційної сфери, державної
кадрової політики, та інш.

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.
Андрузький В.В.

13.

З метою впровадження новітніх інформаційних технологій документування, документообігу,
контролю за виконанням, пошуку, використання та зберігання документів для практичної реалізації
автоматизованого документаційного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади
провести цикл тематичних семінарів з питань комп'ютерного та програмного забезпечення
діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для працівників органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.
Андрузький В.В.

14.

На виконання Плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні “На
шляху до доброчесності”, затвердженого розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 20.11.2009 № 407 та з метою активізації роботи щодо запобігання корупційним
правопорушенням у місцевих органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, а
також посилення юридичної відповідальності за вчинення корупційних діянь, в контексті оновлення
антикорупційного та адміністративно-деліктного законодавства України, розробити варіативний
модуль загальної складової професійної програми підвищення кваліфікації для державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування “Актуальні питання протидії корупційним
проявам в сфері державного управління”, продовжити практику проведення лекційних занять,

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.
Андрузький В.В.
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тематичних зустрічей, засідань “за круглим столом” з питань антикорупційного законодавства в ході
реалізації програм професійного навчання та планів тематичних короткотермінових семінарів.
15.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07.03.2009 № 11070/2/1-09 “Про Цільовий
план Україна – НАТО на 2009 рік у рамках Плану дій Україна – НАТО, розробити програму
вивчення іноземних мов для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та
реалізувати її шляхом проведення тематичного постійно діючого семінару з питань вивчення
офіційних мов держав - членів ЄС і НАТО.

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.
Андрузький В.В.

16.

Здійснювати заходи щодо забезпечення участі в навчальному процесі Центру провідних науковців
та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів м. Запоріжжя.

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.
Андрузький В.В.

17.

З метою практичної спрямованості та максимального наближення змісту навчальних програм до
реальних потреб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
продовжити взаємодію закладу з обласною, районними державними адміністраціями області,
органами місцевого самоврядування.
Забезпечити участь викладачів – науковців у підготовці науково-методичних матеріалів з питань
українського ділового мовлення, європейської інтеграції, протидії корупції, менеджменту тощо, з
метою розроблення та видання в поточному навчальному році тематичних інформаційнометодичних добірок з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування,
підвищення ефективності управлінської діяльності, економіки, права тощо.

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.
Андрузький В.В.
Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Андрузький В.В.

19.

З метою вдосконалення науково-методичного забезпечення професійного навчання кадрів вжити
заходів щодо посилення ролі навчально-методичної ради Центру, звернувши увагу на визначення
перспектив розвитку закладу, якість навчання, забезпечення наукового підходу до диференціації та
індивідуалізації навчання, організацію та координацію наукових досліджень з проблем державної
служби та методики навчання.

впродовж року

Навчальнометодична рада

20.

Надавати методично-консультаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування, керівникам державних підприємств, установ і організацій з питань
підвищення кваліфікації кадрів, методики організації самоосвіти тощо. Сприяти участі в роботі
тематичних постійно діючих семінарів, конференцій викладачів вищих навчальних закладів області.

впродовж року

Навчальнометодична рада

21.

Поновлювати фонди бібліотеки, зокрема, забезпечити придбання періодичних видань, збірників
нормативно-правових актів, підготовку та видання навчально-методичних посібників у т.ч. з питань

впродовж року

Назаренко О.В.
Андрузький В.В.

18.

впродовж року
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європейської та євроатлантичної інтеграції.
Організувати роботу методичного кабінету з урахуванням напрямів підготовки фахівців за всіма
видами підвищення кваліфікації.

Копил Л.М.
Лаптєва О.М.
Долганова О.В.

22.

Надавати допомогу викладачам у розробці та виготовленні ілюстративно-дидактичного та
методичного матеріалу до занять та використанні технічних засобів навчання.

впродовж року

Назаренко О.В.
Андрузький В.В.
Кандалова О.С.

23.

З метою визначення ефективності навчання, за фаховими рекомендаціями та тестами вхідного і
вихідного контролю, регулярно здійснювати оцінку знань державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування V-VII категорій, які прибули на навчання до Запорізького центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за професійною програмою.

впродовж року

Викладачі Центру
Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Андрузький В.В.

24.

Спрямувати практичну діяльність Центру на подальше впровадження активних форм і методів
навчання, зокрема, тренінгів, лекцій і семінарів з елементами проблемного підходу, практичних
аудиторних і виїзних занять, ділових ігор, обміну досвідом роботи, засідань “за круглим столом”,
дискусій та інш.

впродовж року

Назаренко О.В.
Лаптєва О.М.
Курносова О.А.

III. Питання фінансово-господарської діяльності Центру
1.

Забезпечити своєчасну підготовку і надання бухгалтерських та статистичних звітів до Головдержслужби
України, Головного управління статистики в Запорізькій області, Головного управління державного
казначейства у Запорізькій області, обласної державної адміністрації.

впродовж року

Копил Л.М.
Уракова С.І.
Скуратовська О.Ю.

2.

Здійснювати постійний контроль за дотриманням фінансової дисципліни, систематично аналізувати
фінансові ресурси Центру з метою раціонального використання бюджетних коштів на зміцнення
матеріально-технічної бази та забезпечення розвитку закладу.

впродовж року

Яновська Л.І.
Копил Л.М.
Уракова С.І.
Скуратовська О.Ю.

3.

Забезпечити своєчасне укладення договорів з суб’єктами господарювання з метою забезпечення ефективної
діяльності центру, як закладу післядипломної освіти.

І півріччя

Яновська Л.І.
Копил Л.М.
Долганова О.В.
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4.

Забезпечити своєчасні виплати, пов’язані з роботою експертної комісії з питань отримання ліцензії щодо
здійснення закладом освітньої діяльності, в межах затвердженого кошторису.

І півріччя

Яновська Л.І.
Копил Л.М.
Долганова О.В.

5.

Забезпечити проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до чинного
законодавства України.

впродовж року

Копил Л.М.
Долганова О.В.

6.

Забезпечити безперебійність роботи орг та комп’ютерної техніки і підтримки її в належному технічному
стані.

впродовж року

Кучеренко О.М.

7.

З метою підвищення ефективності навчання здійснити заходи щодо прокладення локальних мереж та
оновлення комп’ютерної техніки у комп’ютерному класі.

впродовж року

Кучеренко О.М.
Малаховський А.В.

8.

впродовж року

9.

Забезпечити проведення поточного ремонту з метою обладнання навчальної аудиторії № 41, робочих
кабінетів та санітарних кімнат.
Здійснити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки приміщень закладу.

Кучеренко О.М.
Малаховський А.В.
Кучеренко О.М.
Малаховський А.В

10.

Забезпечити проведення інвентаризації основних засобів та товаро-матеріальних цінностей Центру.

один раз на рік

впродовж року

Копил Л.М.
Скуратовська О.Ю.
Малаховський А.В

