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ЗВІТ
про діяльність Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ та організацій у 2014 році
Впродовж 2014 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 2014 рік, погоджених Національним агентством
України з питань державної служби та затверджених розпорядженням голови
Запорізької обласної державної адміністрації від 23.12.2013 № 616,
реалізацію Статутних завдань закладу та Плану роботи Центру на 2014 рік,
включаючи виконання щомісячних скоригованих планів, у тому числі
додаткових завдань.
У 2014 році 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.
Загальна кількість навчальних груп, які підвищили кваліфікацію в
Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів
впродовж року становить – 98, при планових показниках – 77. Загальна
кількість осіб, які пройшли підвищення кваліфікації за всіма видами
навчальних програм підвищення кваліфікації в закладі становить 3086, з них
1246 державних службовців місцевих органів виконавчої влади; 352
державних службовців територіальних органів центральних органів
виконавчої влади; 1334 посадових осіб місцевого самоврядування; 154
працівників державних установ. Таким чином, основні завдання щодо
надання освітніх послуг Центром виконано на 127 % в частині забезпечення
формування навчальних груп та на 139 % щодо кількості слухачів, які були
охоплені навчальним процесом.
Загалом, у звітному періоді Центром реалізовано 7 двотижневих
професійних програм, а саме:
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– для спеціалістів відділів структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст
обласного значення) рад, райадміністрацій Запорізької міської ради, які
вперше прийняті на державну службу та службу в органи місцевого
самоврядування (2 групи);
– для сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів, їх
заступників та посадових осіб місцевого самоврядування – працівників
місцевих рад;
– для спеціалістів-землевпорядників сільських, селищних, міських
(міст районного значення) рад;
– для бухгалтерів органів місцевого самоврядування;
– для секретарів сільських, селищних, міських (міст районного
значення) рад;
– для державних службовців Головного управління та територіальних
управлінь Державної казначейської служби України у Запорізькій області),
15 однотижневих професійних програм:
– для працівників кадрових служб райдержадміністрацій, міських (міст
обласного значення) рад та райадміністрацій Запорізької міської ради;
– для спеціалістів організаційних відділів райдержадміністрацій,
районних рад, міських (міст обласного значення) рад та районних
адміністрацій Запорізької міської ради;
– для працівників Державного архіву Запорізької області, архівних
відділів райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад;
– для працівників відділів (секторів) у справах сім’ї та дітей управлінь
соціального захисту населення райдержадміністрацій, управлінь праці та
соціального захисту населення міських (міст обласного значення) рад,
Запорізького центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
– для працівників структурних підрозділів райдержадміністрацій,
міських (міст обласного значення) рад та районних адміністрацій Запорізької
міської ради, які здійснюють повноваження у сфері культури;
– для начальників відділів персоніфікованого обліку управлінь
соціального захисту населення райдержадміністрацій, управлінь праці та
соціального захисту населення міських (міст обласного значення) рад та
Запорізької міської ради по районах міста;
– для головних державних соціальних інспекторів, державних
соціальних інспекторів управлінь соціального захисту населення
райдержадміністрацій, управлінь праці та соціального захисту населення
міських (міст обласного значення) рад та Запорізької міської ради по районах
міста;
– для начальників відділів прийняття рішень управлінь соціального
захисту населення райдержадміністрацій, управлінь праці та соціального
захисту населення міських (міст обласного значення) рад та Запорізької
міської ради по районах міста;
– для спеціалістів фінансових управлінь відділів райдержадміністрацій
та міських (міст обласного значення) рад, департаменту фінансової та
бюджетної політики Запорізької міської ради);
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– для заступників начальників управлінь соціального захисту
населення райдержадміністрацій, управлінь праці та соціального захисту
населення міських (міст обласного значення) рад та Запорізької міської ради
по районах міста;
– для працівників райдержадміністрацій, міських (міст обласного
значення) рад та районних адміністрацій Запорізької міської ради, які
опікуються питаннями молоді та спорту;
–
для державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування – осіб, уповноважених з питань запобігання та виявлення
корупції; працівників кадрових служб райдержадміністрацій, міських (міст
обласного значення) рад та райадміністрацій Запорізької міської ради;
– для керуючих справами районних рад, міських (міст районного
значення) рад та заступників голів районних адміністрацій Запорізької
міської ради (за професійною програмою з питань запобігання і протидії
проявам корупції на службі в органах місцевого самоврядування);
– для працівників служб у справах дітей облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад;
– державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в
рамках реалізації тематичної професійної програми підвищення кваліфікації
з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та
службі в органах місцевого самоврядування,
та 2 однотижневі професійні програми, які реалізовувались шляхом
проведення навчання безпосередньо на робочому місці – в Департаменті
екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації та
Департаменті економічного розвитку Запорізької міської ради.
Впродовж року було реалізовано програми 5 тематичних постійно
діючих семінарів. Це: "Сучасне українське ділове мовлення", "Іноземна мова
професійного спрямування", "Чинне законодавство України: новації, зміни та
практика застосування", а також тематичний постійно діючий семінар для
осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади державної служби, "Школа
лідерства". Загалом, в рамках даного виду підвищення кваліфікації пройшли
навчання 117 осіб, серед них 78 державних службовців місцевих органів
виконавчої влади, 14 державних службовців територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, 18 посадових осіб місцевого
самоврядування та 7 працівників державних установ.
Закладом особливу увагу приділено висвітленню антикорупційної
тематики. Так, навчання з питань антикорупційного законодавства державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування здійснювалося як за
тематичною професійною програмою підвищення кваліфікації з питань
запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в
органах місцевого самоврядування, так і під час реалізації професійних
програм підвищення кваліфікації, програм тематичних короткострокових та
постійно діючих семінарів, а також відповідно до договору про підвищення
кваліфікації, укладеного між Центром та Головним управлінням Державної
казначейської служби України у Запорізькій області про проведення
навчання за програмою тематичного короткострокового семінару
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"Запобігання і протидія корупції в контексті правотворчих процесів в
Україні" та за професійною програмою підвищення кваліфікації для
державних службовців Головного управління та територіальних управлінь
Державної казначейської служби України у Запорізькій області та договорів,
укладених між Центром і Головним управлінням Держземагентства у
Запорізькій області та його територіальними органами, про проведення
навчання за програмою тематичного короткострокового семінару
"Запобігання і протидія корупції в контексті правотворчих процесів в
Україні".
В ході реалізації навчальних програм опрацьовані наступні теми:
– "Українське антикорупційне законодавство: сутність, новації та
практика застосування";
– "Рівень корумпованості суспільства як показник готовності України
до європейської інтеграції";
– "Корупція в умовах сучасного українського суспільства: особливості
прояву та шляхи подолання";
– "Закон України "Про правила етичної поведінки" як узагальнення
стандартів етичної поведінки, доброчесності та превентивний інструмент
запобігання конфлікту інтересів державних службовців";
– "Юридична відповідальність за корупційні правопорушення. Досвід
зарубіжних країн щодо законодавчого регулювання у сфері протидії
корупції";
– "Конституційно-правові засади здійснення державної влади в
Україні. Вплив корупціогенних факторів на функціонування органів влади";
– "Основні положення Закону України "Про очищення влади";
– "Політична корупція: шляхи подолання";
– "Упередження корупційної мотивації: лексичні та морфологічні
особливості ділових і службових документів";
– "Соціально-гуманітарна сфера України: проблеми подолання
корупції";
– "Нормативно-правове регулювання трудових відносин. Вимоги
законодавства про працю як важіль попередження корупційних діянь";
– "Дотримання етикетних норм поведінки як складова попередження
корупційних проявів в діяльності державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування" та інш.
Глибина змістового наповнення навчальних програм, реалізовані
активні форми занять для дорослої аудиторії з означеної проблематики – це
результат активної співпраці Центру з провідними науковцями юридичного
факультету Запорізького національного університету: Коломоєць Т.О.,
доктором юридичних наук, професором, Заслуженим юристом України;
Лютіковим П.С., доктором юридичних наук, доцентом; Віхляєвим М.Ю.,
доктором юридичних наук, доцентом.
Всього в навчальних заходах з питань запобігання і протидії корупції в
діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
впродовж 2014 року взяли участь 1641 публічних службовців, з них –
650 державних службовців – працівників місцевих органів виконавчої влади,
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280 державних службовців – працівників територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, 670 посадових осіб місцевого
самоврядування та 41 працівник державних підприємств, установ та
організацій.
Інші актуальні питання сьогодення опрацьовані під час проведення
таких тематичних короткострокових семінарів:
- "Особливості реалізації адміністративної реформи та пріоритетні
напрямки реформування державної служби в Україні. Основні інноваційні
положення нового Закону України "Про державну службу";
- "Актуальні питання проходження державної служби";
- "Залучення молоді на державну службу";
- "Актуальні питання впровадження програм підготовки молоді до
подружнього життя";
- "Актуальні питання діяльності архівних установ області";
- "Актуальні питання взаємодії суб'єктів соціального захисту дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах";
- "Розвиток сімейних форм виховання як пріоритетний напрямок
роботи служб у справах дітей регіону"
- "Актуальні питання у галузі соціального захисту дітей в сучасних
реаліях України";
- "Актуальні питання соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування"
- "Актуальні питання управління персоналом в місцевих органах
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування";
- "Актуальні питання реалізації державної кадрової політики";
- "Актуальні питання призначення всіх видів державних допомог за
єдиним зверненням";
- "Актуальні питання діяльності управлінь соціального захисту
населення щодо здійснення мобілізаційної роботи, обліку та бронювання
військовозобов'язаних";
- "Актуальні питання щодо взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи
у сфері протидії торгівлі людьми";
- "Реалізація права громадян на звернення та доступ до публічної
інформації як елемент правового статусу особи";
- "Актуальні питання використання сучасних інформаційних
технологій в діяльності органів публічної влади";
- "Актуальні питання взаємодії органів публічної влади з
громадськістю";
- "Актуальні питання забезпечення дієвого контролю в органах
виконавчої влади";
- "Актуальні питання планування та використання фондів охорони
навколишнього середовища. Впровадження екологічної політики на території
Запорізької області";
- "Українське ділове мовлення: особливості сучасної лексичної
культури";
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- "Актуальні питання здійснення органами місцевого самоврядування
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та інш.
Особлива увага приділена питанням підвищення кваліфікації
працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування в контексті програми Президента України "Стратегія реформ
2020". Зокрема, у звітному періоді розроблені програми з питань
децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування в Україні,
децентралізації фінансової системи та розпочато їх реалізацію; організовані
та проведені навчальні заходи з актуальних питань Європейської інтеграції та
виконання Угоди про асоціацію з ЄС.
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 продовжує застосовувати в своїй діяльності
активні форми навчання, зокрема, тренінгові програми. Так, впродовж 2014
року Центром організовані та проведені такі семінари-тренінги:
– "Розвиток орієнтований на громаду: актуальні питання розробки
проектів (грантів) та програм розвитку місцевого самоврядування";
– "Тайм-менеджмент як технологія організації часу та підвищення
ефективності його використання";
– "Профілактика професійного вигорання як фактор забезпечення
покращення надання соціальних послуг населенню";
– "Фактори ефективної комунікації".
Крім того, програми тренінгів активно реалізовувались під час
навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації, зокрема,
"Розвиток лідерських якостей публічних службовців", "Паблік Рилейшнз як
складова державно-управлінської діяльності", "Коучинг як стиль лідерства і
управління", "Основи майстерності усного публічного виступу", "Стресменеджмент як технологія управління професійним стресом", "Управління
часом як спосіб управління життям", "Психологічні основи побудови
ефективного ділового спілкування".
На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної
адміністрації від 20.02.2014 № 43 "Про організацію проведення щорічного
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в обласній
державній адміністрації", Центром у співпраці з Управлінням державної служби
Головдержслужби України в Запорізькій області організовано та проведено
навчання за комплексною програмою підвищення кваліфікації державних
службовців – учасників І та ІІ турів щорічного Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний службовець".
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 публічних службовців
регіону навчатися в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів та свідчать про майже 100 відсоткову задоволеність
слухачів організацією навчального процесу та змістовим наповненням
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навчальних програм. Учасники навчальних заходів забезпечувались
відповідними методичними (роздатковими) матеріалами до практичних
занять.
Викладення
навчального
матеріалу
супроводжувалося
мультимедійними презентаціями, розробленими як
безпосередньо
викладачами Центру, так і у співпраці з фахівцями закладу. В процесі
реалізації навчальних програм застосовувалися активні форми та методи
навчання – тематичні дискусії, обміни досвідом, практичні заняття та інш.
Впродовж звітного року працівниками Центру систематично
поповнюється комп’ютерний банк даних щодо державних службовців
місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних
органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування та
працівників державних підприємств, установ та організацій, які пройшли
підвищення кваліфікації за різними видами навчальних програм. Своєчасно
здійснювалась підготовка проектів наказів з основної діяльності Центру, з
кадрових та інших питань. Своєчасно надавалися відповідні звіти та
інформації до структурних підрозділів облдержадміністрації, центральних та
територіальних органів виконавчої влади. Працівниками навчальноорганізаційного та інформаційно-аналітичного відділів Центру систематично
здійснюється моніторинг якісних і кількісних показників виконання
навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування регіону, стану виконання плануграфіка навчання районними державними адміністраціями, структурними
підрозділами обласної державної адміністрації та районними радами регіону.
Дана інформація систематично надається для розгляду на засіданнях ради по
роботі з кадрами при Запорізькій обласній державній адміністрації.
Важливою складовою роботи Центру впродовж 2014 року було
забезпечення навчального процесу науковими та навчально-методичними
матеріалами, методичними розробками. Протягом року працівниками Центру
у співпраці з науковцями вищих навчальних закладів та керівниками органів
виконавчої влади області розроблені та видані такі підручники і навчальні
посібники:
"PR как элемент государственно-управленческой деятельности"
(Богуславская О.Г.), "Конституційні засади державної влади в Україні (в
схемах і таблицях)" (Бровченко Н.В.), "Підготовка викладачів-практиків до
роботи в центрах підвищення кваліфікації державних службовців (досвід
Франції)" (Гончаренко О.В., Калашник Н.С.), "Управління самоосвітою
державних службовців" (Калашник Н.С., Бородін Є.І.), "Тестові завдання з
ділової української мови6 робочий зошит 1,2,3" (Зубець Н.О.), "Система
управління якістю в органах державної влади: аспекти теорії та практики"
(Кас'яненко Д.В.), "Особливості системи підготовки, підвищення кваліфікації
та самоосвіти державних службовців (досвід Китайської Народної
Республіки)" (Малишева О.М.), "Управління розвитком персоналу в органах
публічної влади" (Патлах І.М.), "Секреты эффективного управления
временем" (Патлах І.М.), "Соціальні аспекти інституціоналізації публічності
державної влади" (Приймак О.М., Приймак Ю.О.).
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Крім того, працівниками закладу розроблено 98 навчальних програм за
основними видами підвищення кваліфікації, 29 інструктивно-методичних
матеріалів до практичних занять, 16 методичних матеріалів для слухачів з
питань самостійного опрацювання фахової літератури, 47 комплектів
тестових завдань для контролю рівня знань слухачів, 121 навчальнометодичних пакетів комп'ютерних прикладних програм, посібники та
підручників, методичних матеріалів.
В Центрі активно діє 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",
"Держслужбовець", "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 3600 примірників наукових,
навчально-методичних, інформаційно-довідкових та статистичних посібників
та матеріалів. Крім того, каталоги фондів бібліотеки доступні в електронному
режимі.
Центр є базою для проведення наукових досліджень з питань
підвищення кваліфікації публічних службовців як для науковців вищих
навчальних закладів м. Запоріжжя, так і колег з інших регіонів України.
Зокрема, в 2014 році на базі Центру Аганіною А. О. – аспірантом кафедри
адміністративного та господарського права юридичного факультету
Запорізького національного університету, було організовано та проведено
наукове дослідження на тему: "Адаптація законодавства України з питань
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців до законодавства ЄС", результатом якого стало написання
дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
наук.
Слухачі та викладачі закладу взяли участь у соціологічному
опитуванні, яке проводилося Львівським регіональним інститутом
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України серед працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування щодо використання поняття "публічний" у
навчальному процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації. Дані,
отримані під час опитування публічних службовців Запорізької області, були
оброблені, узагальнені та проаналізовані працівниками Центру і направлені
для подальшого узагальнення до ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.
Впродовж року Центром систематично здійснювалася робота щодо
забезпечення навчального процесу якісним професорсько-викладацьким
складом. Всього укладено угоди з 181 викладачами, серед них провідні
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,
Запорізької обласної державної адміністрації, керівники та спеціалісти
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структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, керівники громадських організацій.
Серед викладачів Центру – 8 докторів наук, з них мають вчене звання
професора – 3, доцента – 5; 32 кандидати наук, з них вчене звання доцента
мають 22.
Впродовж останніх років Центр активно використовує в своїй
діяльності сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Не став
виключенням і 2014 рік:
– забезпечується повноцінна робота сайту Центру;
– організовуються
та
проводяться
веб-зустрічі,
вебінари,
відеоконференції.
Так, у січні 2014 року Центром спільно з колегами із Кіровоградської
та Сумської областей організовано та проведено відео - конференцію,
присвячену
відзначенню
75-ої
річниці
утворення
Запорізької,
Кіровоградської та Сумської областей.
У квітні 2014 року працівники та викладачі закладу спільно з колегами
із Волинського, Луганського, Херсонського, Чернівецького та Чернігівського
центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, представниками
Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла
Івасюка, Сіверського інституту регіональних досліджень та Товариства
"Український Народний дім в Чернівцях" взяли участь у міжрегіональній
веб-конференції "Фінансово-економічні механізми здійснення європейської
інтеграції України".
У травні 2014 року працівники та слухачі закладу спільно з колегами із
Волинського, Житомирського, Київського Кіровоградського, Полтавського,
Рівненського Сумського, Херсонського, Хмельницького і Чернігівського
центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, а також
працівниками Хмельницької обласної наукової бібліотеки взяли участь у вебзустрічі "Антикорупційне законодавство ЄС та його пристосування до
Українських реалій", яку провів Пилинський Ярослав Миколайович –
кандидат філософських наук, директор Київського офісу Інституту Кеннана.
Також керівництво та працівники закладу є активними учасниками
конференцій, нарад, "круглих столів" та інших заходів.
Так, впродовж 2014 року систематично здійснювались заходи щодо
підвищення професійної компетентності як державних службовців, так і
інших працівників закладу. Зокрема, директор Центру Яновська Л.І. взяла
участь у засіданні Координаційної ради Національної академії державного
управління при Президентові України з надання методичної допомоги
регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і
перепідготовки кадрів (м. Київ); у щорічній Всеукраїнській науковопрактичній конференції за міжнародною участю "Місцеве самоврядування –
основа сталого розвитку" та у роботі літньої школи "Інноваційний розвиток
системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування", які проводилися Національною академією
державного управління при Президентові України. А також у щорічних
Рішельєвських академічних читаннях на тему: "Європейські орієнтири
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реформування публічної служби в Україні" (м. Київ), Першій науковоосвітній виставці "Публічне управління ХХІ", яка проводилася Харківським
регіональним інститутом державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України в рамках науковопрактичної конференції за міжнародною участю "Підготовка фахівців у
галузі знань "Державне управління": вимоги до змісту та відповідність
сучасним викликам".
Заступник директора Центру Кононенко І.М. підвищила кваліфікацію
за програмою семінару для тренерів/науково-педагогічних працівників, які
надають освітні послуги у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного
співробітництва України "Реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні" що проводився Школою вищого
корпусу державної служби спільно з Програмою професійної підготовки
Офісу зв’язку НАТО в Україні (м. Київ).
Начальник навчально-організаційного відділу Курносова О.А. взяла
участь у роботі науково-практичної конференції за міжнародною участю
"Публічне урядування: шляхи розвитку", яка проводилася Національною
академією державного управління при Президентові України (м. Київ).
Начальник відділу з навчально-методичних питань Центру
Штапаук Т.М. взяла участь у щорічній науково-практичній конференції за
міжнародною участю "Підготовка фахівців у галузі знань "Державне
управління": вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам",
організатором якої була Національна академія державного управління при
Президентові України (м. Київ).
Окрім того, 8 працівників Центру взяли участь у 19 навчальних
заходах, спрямованих на розвиток професійних компетентностей державних
службовців та фахівців освітньої сфери.
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 власному сайті
Центру актуальної інформації про діяльність закладу. Інформація про спільні
комунікативні заходи Центра з Управлінням державної служби
Головдержслужби України в Запорізькій області розміщувалась на
офіційному сайті Управління.
У 2014 році професійні здобутки закладу та його працівників були
відзначені керівництвом області. Так, колектив Запорізького центру
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів за проявлений
професіоналізм, забезпечення високого організаційно-педагогічного рівня
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних
підприємств, установ і організацій у Запорізькій області та з нагоди Дня
державної служби України нагороджено грамотою Запорізької обласної
державної адміністрації (розпорядження голови Запорізької обласної
державної адміністрації від 02.06.2014 № 117-к).
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Також, за вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм, значний
особистий внесок у державне будівництво та з нагоди Дня державної служби
України оголошено Подяку Запорізької обласної державної адміністрації
начальнику навчально-організаційного відділу Центру Курносовій Ользі
Анатоліївні. За багаторічну сумлінну й бездоганну працю, високий
професіоналізм, вагомий внесок у розбудову та зміцнення системи
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування та з нагоди 60-річчя від дня народження нагороджено
Грамотою Запорізької обласної державної адміністрації начальника
експлуатаційно-технічного відділу Кучеренка Олександра Миколайовича, та
оголошено Подяку Запорізької обласної адміністрації за багаторічну
сумлінну працю, високий професіоналізм і з нагоди 60-річчя від дня
народження
водію
автотранспортних
засобів
Швецю
Анатолію
Михайловичу.
Фінансово-господарська та правова робота Центру, яка була
спрямована на виконання статутних завдань, покладених на заклад, виконана
у повному обсязі. Загальні обсяги фінансування закладу з місцевого та
державного бюджетів впродовж звітного року склали 1359258 грн.
Своєчасно, відповідно до колективного договору Центру,
виплачувалася заробітна плату за 1-у та 2-у половину місяця працівникам та
викладачам закладу у безготівковій формі з використанням миттєвих
платіжних карток. У встановлені терміни перераховувалися всі податки та
збори, надавалися фінансові, статистичні звіти, розрахунки. З метою
забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх
зіставлення з фактичною наявністю майна, у Центрі проведено щорічну
інвентаризацію з дотриманням вимог Інструкції. Лишок та недостачі в Центрі
не виявлено. Згідно з Інструкцією з обліку необоротних активів бюджетних
установ, затвердженої наказом Держказначейства від 17.07.2000 № 64,
нарахований знос на необоротні активи, які знаходяться на балансі закладу.
На кінець 2014 року кредиторська заборгованість відсутня.
Бухгалтерією Центру своєчасно підготовлений та наданий до відділу
фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації проект бюджетного
запиту на 2015 рік та прогнозні показники на 2016-2017 роки.
Впродовж року Центр дотримувався норм бюджетного законодавства
України, про що свідчить відсутність відповідних протоколів.

Начальник інформаційноаналітичного відділу

О.Ю. Скуратовська

