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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 2015 році
Впродовж 2015 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 2015 рік, погоджених Національним агентством
України з питань державної служби та затверджених розпорядженням голови
Запорізької обласної державної адміністрації від 15.12.2014 № 660, зі змінами
(щодо навчання за дистанційною формою), реалізацію Статутних завдань
закладу та Плану роботи Центру на 2015 рік, включаючи виконання
щомісячних скоригованих планів, у тому числі додаткових завдань.
У 2015 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 – 83, при планових показниках – 79. Загальна
кількість осіб, які пройшли підвищення кваліфікації за всіма видами
навчальних програм підвищення кваліфікації в закладі становить 3483, з них
1506 державних службовців місцевих органів виконавчої влади; 215
державних службовців територіальних органів центральних органів
виконавчої влади; 1452 посадових осіб місцевого самоврядування; 310
працівників державних установ. Таким чином, основні завдання щодо
надання освітніх послуг Центром виконано на 105 % в частині забезпечення
формування навчальних груп та на 151 % щодо кількості слухачів, які були
охоплені навчальним процесом.
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Загалом, у звітному періоді Центром реалізовано 5 двотижневих
(108-ми годинних) професійних програм, а саме:
– для спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації,
виконавчого апарату обласної ради, 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 спеціалістів-землевпорядників сільських, селищних, міських
(міст районного значення) рад;
– для бухгалтерів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування;
– для сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів та
їх заступників;
10 однотижневих (54-х годинних) професійних програм:
– для працівників Державного архіву Запорізької області та архівних
відділів райдержадміністрацій;
– 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 обласного й міського центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді;
– для державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування за тематичною професійною програмою підвищення
кваліфікації з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній
службі та службі в органах місцевого самоврядування (2 групи);
– для спеціалістів управлінь фінансів райдержадміністрацій,
фінансових управлінь міських (міст обласного, районного значення) рад,
департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради;
– 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 спеціалістів відділів персоніфікації пільг 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 служб у справах дітей облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад;
– 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 працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад,
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та 3 професійні програми (54-х годинні), які реалізовувались шляхом
проведення навчання безпосередньо на робочому місці – в Департаменті
екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації та в
управліннях праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради
по Ленінському та Жовтневому районах.
Впродовж року було реалізовано 5 програм тематичних постійно
діючих семінарів в 6 навчальних групах. Це: "Іноземна мова професійного
спрямування" (початковий, середній, просунутий рівні), "Чинне
законодавство України: новації, зміни та практика застосування" та
"Децентралізація фінансової системи в контексті реформування місцевого
самоврядування". Загалом, в рамках даного виду підвищення кваліфікації
пройшли навчання 122 особи, серед них 49 державних службовців місцевих
органів виконавчої влади, 24 державних службовців територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, 46 посадових осіб місцевого
самоврядування та 3 працівника державних установ.
У 2015 році однією із інноваційних форм діяльності Запорізького
центру перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів стала реалізація
дистанційного е-курсу "Реформування місцевого самоврядування та
децентралізація влади" для публічних службовців Запорізького регіону.
Даний курс реалізовувався при підтримці Запорізької обласної державної
адміністрації, Запорізької обласної ради в рамках співпраці з швейцарськоукраїнським проектом "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO з
використанням е-платформи СПІЛЬНОТИ ПРАКТИК МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ.
Ключовими ідеями реалізації е-курсу "Реформування місцевого
самоврядування та децентралізація влади" було об’єднання практиків з
місцевого самоврядування в регіоні; надання можливості учасникам
дистанційного навчання обговорювати найактуальніші питання розвитку
територій; забезпечення учасникам доступу до консультування експертами
різного рівня; створення умов для генерування учасниками курсу нових ідей
у сфері вирішення проблем місцевого розвитку; розвиток підходів до набуття
учасниками спільноти нових компетентностей через участь у е-навчанні.
Під час реалізації програми е-курсу "Реформування місцевого
самоврядування та децентралізація влади" в якості тьюторів та експертів
взяли участь провідні науковці Дніпропетровського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України, юридичного факультету Запорізького національного
університету, працівники Центру.
Діяльність тьюторів, експертів та консультантів-юристів була
направлена на розвиток та удосконалення професійних компетентностей
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування щодо
забезпечення
ефективності
функціонування
інституту
місцевого
самоврядування в Україні, основних напрямків його реформування і
правового регулювання в умовах децентралізації влади; вироблення умінь,
навичок ефективного виконання завдань регіонального управління, а також
посадових обов’язків, необхідних для здійснення публічними службовцями
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професійної діяльності на службі в органах виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування в умовах модернізації держави, проведення
системних реформ, зокрема в частині формування спроможних
територіальних громад; сприяння оволодінню публічними службовцями
регіону базовими знаннями щодо децентралізації фінансової системи,
зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування;
розвитку навичок самостійного навчання, вмотивування публічних
службовців до самоосвітньої діяльності.
Перед початком реалізації програми дистанційного курсу було
організовано та проведено одноденний очний семінар "Реформування
місцевого самоврядування та децентралізація влади", який носив
презентаційний характер щодо особливостей дистанційного навчання та
специфіки роботи на е-платформі СПІЛЬНОТИ ПРАКТИК МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ. В ході семінару учасники мали змогу поспілкуватися
з представниками команди тьюторів та отримати відповіді на запитання щодо
особливостей дистанційного навчання, виконання практичних та
контрольних завдань.
Безпосередньо програма навчального е-курсу "Реформування
місцевого самоврядування та децентралізація влади" реалізовувалася
впродовж 5 тижнів, з 07 вересня по 11 жовтня 2015 року.
Дистанційний курс "Реформування місцевого самоврядування та
децентралізація влади" був направлений на поєднання підвищення
кваліфікації з елементами просвітництва, надання консультацій експертами
різного рівня, здійснення діяльності по створенню спільнот практиків.
Вивченню учасниками сутності проблеми реформування місцевого
самоврядування та децентралізації влади сприяли розміщені на е-платформі
презентаційні матеріалі, інфографіка та відеоматеріали, нормативні
матеріали, науково-дослідні матеріали тощо.
Однією з особливостей реалізації програми е-курсу було
удосконалення практичних навичок щодо реалізації процесів об'єднання
територіальних громад через виконання наскрізної командної практичної
роботи з заповнення низки шаблонів підготовки пакета документів утворення
об’єднаної громади. Команди для виконання практичного завдання
формувалися за територіальними ознаками.
На
веб-платформі
СПІЛЬНОТИ
ПРАКТИК
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ швейцарсько-українського проекту "Підтримка
децентралізації в Україні" DESPRO учасниками навчання зареєструвалось
288 осіб, серед них:
– посадові особи місцевого самоврядування (в т.ч. сільські, селищні голови);
– державні службовці (в т.ч. керівники райдержадміністрацій);
– депутати місцевих рад;
– представники громадських організацій;
– працівники установ;
– викладачі провідних вищих навчальних закладів м. Запоріжжя.
Успішно завершили навчання 276 осіб, тобто 96% від загальної
кількості учасників.
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Актуальним впродовж календарного року залишилось навчання
публічних службовців з питань запобігання корупції. 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 "Запобігання корупції у сфері публічного
управління".
В ході реалізації навчальних програм опрацьовані такі теми:
– "Українське антикорупційне законодавство: сутність, новації та
практика застосування";
– "Юридична відповідальність за корупційні правопорушення";
– "Рівень
результативності
національних
превентивних
антикорупційних механізмів: реалії сьогодення";
– "Державна політика України у сфері запобігання корупції. Оновлення
влади та антикорупційна реформа";
– "Проблематика антикорупційного законодавства: теоретичний та
практичний аспекти";
– "Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового
характеру посадових осіб місцевого самоврядування";
– "Система органів публічної влади та вплив корупціогенних факторів
на їх функціонування";
– "Політична корупція: особливості прояву та шляхи подолання";
– "Основні положення Закону України "Про очищення влади" та
практика його застосування";
– "Упередження корупційної мотивації: лексичні та морфологічні
особливості ділових і службових документів";
– "Вирішення проблеми корумпованості суспільства як одна із умов
вступу України до ЄС";
– "Соціально-гуманітарна сфера в Україні: проблеми подолання
корупції";
– "Корупція в Україні: історія виникнення, регіональний аспект";
– "Дотримання етикетних норм поведінки як складова попередження
корупційних проявів в діяльності державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування";
– "Застосування системи електронного документування як один із
чинників подолання корупційних ризиків в державному управлінні";
– "Службовий документ: загальні вимоги до його тексту щодо
упередження корупційної мотивації";
– "Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції.
Громадська антикорупційна експертиза нормативно-правових актів";

6

– "Вимір та оцінювання рівня корупції в Україні" 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 2015 року взяли участь 1214 осіб, з них: 563 державних
службовців, 547 посадових осіб місцевого самоврядування та 104 працівника
державних підприємств, установ та організацій, зокрема працівники Центру.
Тематика короткострокових семінарів відповідала потребам замовників
навчання – органів публічної влади, а змістове наповнення програм
слугувало вивченню сучасних актуальних правових, економічних,
соціальних, політичних питань в умовах реформування державного
управління, місцевого самоврядування, побудови громадського суспільства.
Впродовж 2015 року проведені такі тематичні короткострокові
семінари:
– "Актуальні питання використання сучасних інформаційних
технологій в діяльності органів публічної влади";
– "Залучення молоді на державну службу";
– "Актуальні питання проходження державної служби в контексті
нового законодавства про державну службу";
– "Актуальні питання реалізації державної кадрової політики";
– "Актуальні питання діяльності архівних установ області";
– "Актуальні питання взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у
сфері протидії торгівлі людьми";
– "Актуальні питання розвитку системи надання соціальних послуг в
Україні";
– "Актуальні питання реалізації положень Закону України "Про доступ
до публічної інформації";
– "Актуальні питання реалізації права громадян на звернення в умовах
оновленого законодавства України";
– "Програма житлових субсидій: кроки до вдосконалення, спрощення
та підвищення ефективності";
– "Актуальні питання роботи з дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування";
– "Актуальні питання соціальної роботи із сім’ями з дітьми";
– "Актуальні питання діяльності служб у справах дітей"
– "Актуальні питання забезпечення дієвого контролю в органах
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування";
– "Актуальні питання реалізації державної регуляторної політики";
– "Реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади";
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– "Актуальні
питання
охорони
навколишнього
природного
середовища";
– "Удосконалення порядку надання населенню житлових субсидій, а
також запровадження пільг окремим категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї";
– "Актуальні питання діяльності місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування в умовах оновленого законодавства
України" (новації виборчого законодавства України);
– "Актуальні питання праці, зайнятості та соціально-трудових відносин";
– "Українське ділове мовлення: особливості сучасної лексичної
культури";
– "Актуальні питання діяльності служб у справах дітей щодо
забезпечення базових прав дитини";
– "Актуальні питання євроінтеграції України";
– "Актуальні питання попередження насильства в сім’ї"
– "Актуальні питання реалізації Закону України "Про оздоровлення та
відпочинок дітей";
– "Актуальні питання роботи з інвалідами та людьми похилого віку в
умовах децентралізації" та інш.
Особлива увага приділена питанням підвищення кваліфікації публічних
службовців в контексті Указу Президента України від 12.01.2015
№ 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020" та Плану
заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та
Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р.
Зокрема, у звітному періоді розроблена та реалізована програма
спеціалізованого тематичного короткострокового курсу "Реформування
місцевого самоврядування та децентралізація влади" (за дистанційною
формою навчання), розроблені й оновлені програми тематичних
короткострокових та постійно діючих семінарів та здійснені заходи щодо їх
реалізації: організовані та проведені навчальні заходи з актуальних питань
Європейської інтеграції та виконання Угоди про асоціацію з ЄС,
антикорупційного законодавства, реформування публічної служби,
територіальної організації влади, децентралізації надання адміністративних
послуг, тощо; розроблені Професійні програми підвищення кваліфікації
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад.
У 2015 році 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. Зокрема,
організовані та проведені такі семінари-тренінги:
– "Розробка проектів (грантів) та програм місцевого і регіонального
розвитку";
– "Стратегічне планування розвитку територій";
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– "Профілактика професійного вигорання як фактор забезпечення
покращення надання соціальних послуг населенню. Ділове спілкування зі
"складними людьми";
– "Паблік Рилейшнз як складова державно-управлінської діяльності";
– "Психологічні основи побудови ефективного ділового спілкування ";
– "Коучинг як стиль лідерства і управління";
– "Основи майстерності усного публічного виступу";
– "Персональна ефективність та особистий розвиток лідера";
– "Тайм-менеджмент як технологія організації часу та підвищення
ефективності його використання";
– "Нарада як вид управлінського спілкування";
– "Сучасні технології розв'язання та управління конфліктами у
колективі";
– "Публічний виступ та взаємодія зі ЗМІ як чинники формування
ситуації успіху організації (команди, лідера) в суспільстві".
На виконання плану-графіка навчання на 2015 рік, затвердженого
розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.12.2014 № 660,
відповідно до вимог Нацдержслужби України, Центром у співпраці з
Управлінням державної служби Головдержслужби України в Запорізькій області
організовано та проведено навчання за комплексною програмою підвищення
кваліфікації державних службовців – учасників ІІ туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".
В рамках навчання для учасників Конкурсу було реалізовано навчальну
програму тематичного короткострокового семінару "Державна служба:
правовий стиль і методи роботи в умовах реформування публічної влади в
Україні".
Відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України Порядку
проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний
службовець", учасники ІІ туру виконали конкурсне завдання з питань
службової етики, етикету та іміджу державного службовця, пройшли
співбесіду з питань державного управління та презентували публічні виступи
з актуальних питань суспільно-політичного розвитку та реформування
державного управління. Організаційний комітет відзначив високий рівень
підготовки цьогорічних учасників Конкурсу, їх професіоналізм,
компетентність, творчий підхід до виконання конкурсних завдань.
Впродовж звітного періоду, 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 навчальних програм. Щодо організації навчального
процесу, то учасники навчальних заходів забезпечувались відповідними
методичними (роздатковими) матеріалами до практичних занять. Викладення
навчального матеріалу супроводжувалося мультимедійними презентаціями,
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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
поповнювався 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
здійснювався 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 надавалася для розгляду на засіданнях ради
по роботі з кадрами при Запорізькій обласній державній адміністрації.
Важливою складовою роботи Центру впродовж 2015 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:
"Самоменеджмент
в
органах
публічного
адміністрування"
(Ажажа М.А.), "PR как элемент государственно-управленческой
деятельности" (Богуславська О.Г.), "Мовний тренінг для публічних
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 – 3"
(Зубець Н.О.), "Законодавче забезпечення питань надання адміністративних
послуг при регулюванні земельних відносин. Інформаційні технології –
інструмент прозорості діяльності державних службовців при наданні
адміністративних послуг" (Козаченко Н.М.), "Нове антикорупційне
законодавство: аналіз положень та перспективи правозастосування"
(Коломоєць Т.О., Лютіков П.С., Віхляєв М.Ю.), "Секреты эффективного
управления временем" (Патлах І.М.), "Теоретичні основи публічного
адміністрування" (Ткачук О.Ю.), "Візуальний супровід публічного виступу
засобом комп’ютерної презентації", "Децентралізація чи федералізація:
перспективи подальшого розвитку України", "Загальні вимоги до
оформлення навчальних посібників та навчально-методичної літератури"
(Штапаук Т.М.).

10

Крім того, працівниками закладу розроблено 10 навчальних програм за
основними видами підвищення кваліфікації, це професійні програми
підвищення кваліфікації (2), програми спеціалізованих дистанційних курсів
навчання (1), програми тематичних постійно діючих семінарів (2), програми
тематичних короткострокових семінарів (4), програми відео конференцій (1).,
22 інструктивно-методичних матеріалів до практичних занять, 18
методичних матеріалів для слухачів з питань самостійного опрацювання
фахової літератури, 38 комплектів тестових завдань для контролю рівня
знань слухачів, 177 навчально-методичних пакетів комп'ютерних прикладних
програм, посібники та підручники, 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.
Впродовж року Центром систематично здійснювалася робота щодо
залучення до навчального процесу провідних науковців та викладачів
практиків. 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
структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, керівники громадських організацій.
Серед викладачів Центру – 13 докторів наук, з них мають вчене звання
професора – 8, доцента – 5; 33 кандидати наук, з них вчене звання доцента
мають 23.
Впродовж року Центр активно використовує в своїй діяльності сучасні
інформаційно-комунікаційні технології:
– забезпечується повноцінна робота сайту Центру;
– організовуються
та
проводяться
веб-зустрічі,
вебінари,
відеоконференції.
У січні 2015 року з нагоди відзначення 96-ї річниці проголошення Акта
злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної
Республіки Центром спільно з колегами із Івано-Франківської, Миколаївської
та Чернігівської областей організовано та проведено міжрегіональну вебконференцію "Соборність України: історичне минуле, сучасні виклики,
прогнози на майбутнє", яка стала частиною загальнонаціональних заходів,
присвячених святкуванню дня Соборності України.
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До участі в роботі веб-конференції були запрошені провідні науковці
регіонів, представники обласних державних адміністрацій, працівники та
слухачі центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів,
представники громадськості, журналісти.
Під час конференції увагу аудиторії було зосереджено на ознайомленні з
наявними в усіх регіонах України глибокими історичними традиціями
територіальної організації влади, здійснення місцевого самоврядування. Також
було зазначено, що Україна сильна своїми регіонами, які незважаючи на
власні специфічні традиції тісно пов'язані між собою. Тому саме єдність
регіонів є запорукою розвитку Української держави.
У березні 2015 року за сприяння міжнародного фонду "Відродження",
Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій, Сіверського інституту
регіональних досліджень було проведено веб-конференцію "Практичні
рекомендації для малих виробників сільськогосподарської продукції в
умовах виконання Угоди про асоціацію з ЄС". Участь у веб-конференції
взяли представники Волинської, Дніпропетровської, Житомирської,
Запорізької, Івано-Франківської Кіровоградської, Полтавської, Сумської,
Чернівецької та Чернігівської областей. Веб-конференцію було проведено в
рамках реалізації проекту "Аналіз впливу асоціації з ЄС на агропромисловий
сектор України". Метою проведення зустрічі була розробка практичних
рекомендацій для розвитку й використання можливостей, які відкриває перед
малими сільгоспвиробниками Угода про асоціацію з ЄС.
У вересні 2015 року в Центрі проведено "круглий стіл" на тему
"Актуальні питання децентралізації влади в умовах конституційної реформи:
регіональні аспекти" для керівників структурних підрозділів Запорізької
обласної
державної
адміністрації
за
участю
керівництва
облдержадміністрації – заступника голови Запорізької ОДА Гугніна Е.А.,
кандидата соціологічних наук, а також провідних науковців Запорізького
національного університету: Коломоєць Т.О. – декана юридичного
факультету, завідувача кафедри адміністративного та господарського права,
професора, доктора юридичних наук; Цокура Є.Г. – професора, завідувача
кафедри політології факультету соціології та управління, доктора політичних
наук; Верлос Н.В. – старшого викладача кафедри конституційного та
трудового права юридичного факультету, кандидата юридичних наук;
Штейнле О.Ф. – доцента кафедри новітньої історії України історичного
факультету, кандидата історичних наук; Молдавського Р.Л. – доцента
кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін
історичного факультету, кандидата історичних наук. Активність учасників
засідання за «круглим столом», діалогічність та полемічність заходу
підтвердили актуальність означеної проблематики.
Проведення
даного заходу активно висвітлювалася телеканалом
"Запоріжжя" та прес-службами Запорізької обласної державної адміністрації і
Запорізького національного університету.
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Питання розвитку персоналу, підвищення рівня, професійних
компетентностей фахівців Центру, у т.ч. і керівництва закладу, є і
залишаються пріоритетними в діяльності Центру перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів.
Зокрема, у травні 2015 року директор Центру Яновська Любов Іванівна
взяла участь у щорічній науково-практичній конференції за міжнародною
участю "Дні інформаційного суспільства – 2015», за підтримки Спільної
програми Ради Європи і Європейського Союзу "Зміцнення інформаційного
суспільства в Україні" (Офіс Ради Європи в Україні), Google Україна,
Українсько-турецького культурного центру "Сяйво" організованою
Національною академією державного управління при Президентові України
в м. Києві.
Заступник директора Центру Кононенко І.М. пройшла навчання за
програмою підвищення кваліфікації керівників та викладачів навчальних
закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в
Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії
державного управління при Президентові України.
Начальник відділу з навчально-методичних питань Штапаук Т.М. взяла
участь у семінарі-тренінгу який організувала Національна академія
державного управління при Президентові України в рамках швейцарськоукраїнського проекту «Розвиток громадянської компетентності в Україні».
Програма семінару була спрямована на розроблення навчального курсу з
освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини для
програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях.
Фахівці Центру взяли активну участь у роботі Зимової школи
"Службове право України та Федеративної Республіки Німеччини" спільно з
Запорізьким національним університетом та Центром німецького права
Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка.
В ході навчання учасники школи пройшли майстер-класи під керівництвом
вчених-адміністративістів та юристів-практиків України і ФРН, на яких
розглядалися питання історії і теорії службового права, службового
законодавства, в тому числі і законодавства з питань організації та
проходження державної служби і служби в органах місцевого
самоврядування.
Також, працівники Центру стали учасниками пілотного проекту
«Школа регіональної нормотворчості». Співорганізаторами даного проекту є
Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізький національний
університет та Запорізький центр перепідготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ та організацій. Метою
започаткованої Школи регіональної нормотворчості є підвищення рівня
правових компетентностей державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування, депутатів місцевих рад, помічників депутатів місцевих рад
Запорізького регіону та студентів магістратур вищих навчальних закладів
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(майбутніх публічних службовців) з питань підготовки, прийняття,
виконання актів публічного адміністрування нормативного, індивідуального
характеру.
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
Міжрегіональним
управлінням
Нацдержслужби України у Дніпропетровській та Запорізькій областях
розміщувалась на офіційному сайті Управління.
У 2015 році професійні здобутки закладу та його працівників були
відзначені керівництвом області. За підтримку впровадження реформ
місцевого самоврядування, децентралізації влади та підготовку кадрового
потенціалу органів місцевого самоврядування колектив Запорізького центру
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств,
установ та організацій нагороджений Грамотою Запорізької обласної
державної адміністрації (розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 02 листопада 2015 року № 216-к). Окрім того, директору
Центру Яновській Любові Іванівні та заступнику Центру Кононенко Інні
Миколаївні за активну професійну діяльність та вагомий особистий внесок у
реалізацію курсу електронного (дистанційного) навчання за темою
"Реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади" у
рамках діяльності Спільноти практик місцевого самоврядування вручені
Подяки від керівництва проекту DESPRO.
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 1633,6 тис. грн.
Своєчасно, відповідно до колективного договору Центру,
виплачувалася заробітна плата 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. Проведена робота щодо списання основних засобів з балансу, які
морально застарілі, непридатні для подальшої роботи в закладі (зі 100%
зносом), визначена ліквідаційна вартість основних засобів (10%), залишкова
вартість яких дорівнює нулю, але продовжують використовуватися.
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На кінець 2015 року кредиторська заборгованість відсутня.
Бухгалтерією Центру своєчасно підготовлений та наданий до відділу
фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації проект бюджетного
запиту на 2016 рік та прогнозні показники на 2017-2018 роки.
Впродовж року Центр дотримувався норм бюджетного законодавства
України, про що свідчить відсутність відповідних протоколів.

Начальник інформаційноаналітичного відділу

О.Ю. Скуратовська

