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___________________ З.М. Бойко
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ПЛАН
роботи Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій
на 2017 рік
I. Питання організаційної, кадрової та інформаційно-аналітичної роботи Центру
1. Здійснити заходи щодо забезпечення виконання актів Президента України та Кабінету
Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень
обласної ради, інших нормативно-правових актів з питань розвитку персоналу органів
публічної влади в умовах оновлення системи державного управління, зокрема,
децентралізації влади, зміни територіального устрою, реформування місцевого
самоврядування, модернізації державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування.

впродовж
року

Яновська Л.І.
Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Скуратовська О.Ю.
Долганова О.В.

2. Співпрацювати з усіх напрямків діяльності з Нацдержслужбою України та
Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної
служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях, НАДУ при Президентові України,
Школою вищого корпусу державної служби, Центром адаптації державної служби до
стандартів Європейського Союзу, регіональними центрами перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів.

постійно

Яновська Л.І.
Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Скуратовська О.Ю.
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3. Забезпечити підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого впродовж
самоврядування та депутатів місцевих рад відповідно до плану-графіка навчання у
року
Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів на 2017 рік,
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від
№
.

Яновська Л.І.
Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Скуратовська О.Ю.

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

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Ломаєва Н.П.

5. Здійснити заходи щодо вивчення потреб у підвищенні кваліфікації працівників місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за всіма видами навчання у
Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у 2017 році в
контексті реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020", схваленої Указом
Президента України від 12.01.2015 №5/2015, та Стратегії реформування державного
управління України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 24.06.2016 №474-р.

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Арабаджиєва І.В.
Фрунзе Н.О.

січень –
лютий
2017 року

6. Розробити та затвердити наказом директора Центру План заходів щодо запобігання
січень
корупції в діяльності працівників Центру на 2017 рік та забезпечити його виконання.
2017 року,
впродовж
року

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

7. Підготувати та направити до обласної державної адміністрації пропозиції щодо
передбачення у Державному бюджеті на 2018 рік необхідних обсягів видатків на
підвищення кваліфікації державних службовців місцевих органів виконавчої влади та
посадових осіб місцевого самоврядування у Центрі.

ІI квартал
2017 року

Яновська Л.І.
Копил Л.М.
Курносова О.А.

8. Брати участь в роботі колегій (нарад) Запорізької обласної державної адміністрації та
пленарних засідань Запорізької обласної ради, інших заходах, що відповідають
статутним завданням Центру, в тому числі в громадських заходах.

впродовж
року

Яновська Л.І.
Кононенко І.М.
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9. Постійно вживати заходів щодо залучення до участі у навчальному процесі Центру
керівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в якості
викладачів-практиків.

впродовж
року

Яновська Л.І.
Кононенко І.М.
Курносова О.А.

10. Забезпечити якісний добір викладачів, з урахуванням профілів їх фахової підготовки, та
укладання з ними угод в установленому чинним законодавством порядку.

впродовж
року

Яновська Л.І.
Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Долганова О.В.
Уракова С.І.
Ломаєва Н.П.

11. Здійснити заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців – працівників
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій області за програмами тематичних короткострокових та постійно діючих
семінарів з питань антикорупційного законодавства, з актуальних питань застосування
чинного законодавства України з мовної підготовки (англійська мова). Забезпечити
своєчасне укладання із замовниками навчання договорів про надання освітніх послуг та
забезпечити їх якісне виконання.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Копил Л.М.
Долганова О.В.

12. Постійно здійснювати організаційно-фінансові заходи щодо підвищення кваліфікації
адміністративно-управлінського
персоналу
Центру
та
науково-педагогічних
працівників, залучених до навчального процесу в Центрі.

впродовж
року

Яновська Л.І.
Копил Л.М.

13. Постійно проводити моніторинг забезпечення місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування виконання плану-графіка навчання на 2017 рік із
з’ясуванням обставин, що призводять до їх неналежного виконання.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Ломаєва Н.П.

14. Здійснювати моніторинг підвищення кваліфікації державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування з питань нового законодавства про державну службу,
запобігання корупції, децентралізації влади в Україні, децентралізації фінансової
системи, Європейської інтеграції та виконання Угоди про асоціацію з ЄС, взаємодії з

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Ломаєва Н.П.

4

громадськістю в умовах реалізації адміністративної реформи та реформи місцевого
самоврядування, забезпечення доступу до публічної інформації, детінізації доходів та
відносин у сфері зайнятості населення, з питань торгівлі людьми та інш.
15. Відповідно до п. 205 Інструкції з діловодства у Запорізькому центрі перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів здійснювати підготовку зведення про виконання
контрольних документів та надавати його директору Центра.

щоквартально

Курносова О.А.
Фрунзе Н.О.

16. Відповідно до Графіку надання до вищих органів влади інформації щодо діяльності
Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у 2017 році
забезпечити своєчасну підготовку та надання статистичних, аналітичних звітів,
відповідних інформацій про роботу Центру, як закладу післядипломної освіти.

впродовж
року

працівники Центру

17. Забезпечити організацію роботи зі зверненнями громадян в Центрі відповідно до норм
чинного законодавства України, а також реалізацію норм Закону України "Про доступ
до публічної інформації". Надавати до відповідних відділів апарату обласної державної
адміністрації звітну інформацію з означених питань.

впродовж
року

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

18. Своєчасно подавати до відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з до 10 числа
питань запобігання та виявлення корупції та відділу кадрової роботи апарату обласної останнього
державної адміністрації інформацію про хід виконання Плану заходів щодо
місяця
забезпечення виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" та кварталу
здійснення антикорупційних дій в Запорізькій області на 2016-2017 роки відповідно до
розпорядчих актів облдержадміністрації.

Кононенко І.М.
Долганова О.В.

19. Розробити та погодити з Нацдержслужбою України проект плану-графіка підвищення ІV квартал
кваліфікації кадрів на 2018 календарний рік; узгодити з обласною радою та подати на 2017 року
затвердження розпорядженням голови обласної державної адміністрації план-графік
навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів на
2018 рік державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів
місцевих рад.

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Скуратовська О.Ю
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20. Розробити та затвердити в установленому порядку План роботи Запорізького центру
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій
на 2018 рік, План заходів щодо запобігання корупції в діяльності працівників Центру на
2018 рік та забезпечити його виконання.

грудень
2017 року

Яновська Л.І.
Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Скуратовська О.Ю.
Долганова О.В.
Чепор О.М.

21. Забезпечити перегляд та уточнення номенклатури справ Запорізького центру
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, Інструкції з діловодства Центру та
здійснити відповідні заходи.

листопад
2017 року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Копил Л.М.
Скуратовська О.Ю.
Фрунзе Н.О.

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

впродовж
року

Скуратовська О.Ю.
Кучеренко О.М.
Курченко Я.В.
Ткачук С.В.

23. Здійснити заходи щодо надання організаційної та технічної допомоги органам
виконавчої влади у проведенні в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів комп’ютерного тестування кандидатів на зайняття посад державної
служби відповідно до нового Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Кучеренко О.М.
Ткачук С.В.

24. Постійно здійснювати аналіз анкет-відгуків, зауважень і пропозицій слухачів Центру
щодо якості організації навчального процесу в Центрі.

впродовж
року

Арабаджиєва І.В.
Курченко Я.В
Фрунзе Н.О.
Чепор О.М.

25. Провести за підсумками року моніторинг забезпечення керівниками місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування прибуття на навчання державних

грудень
2017 року

Ломаєва Н.П.
Чепор О.М.
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службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до Запорізького центру
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.
26. Здійснювати комплекс заходів щодо роботи з базами персональних даних Центру.

впродовж
року

Долганова О.В.
Уракова С.І.
Ломаєва Н.П.
Чепор О.М.

27. Забезпечувати присутність Запорізького центру перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів в медіа просторі шляхом інформаційного наповнення та технічного
супроводу сайту, а також забезпечувати оновлення інформаційних матеріалів на сайті
Центру відповідно до їх актуальності.

впродовж
року

Скуратовська О.Ю.
Кучеренко О.М.
Ткачук С.В.
Курченко Я.В

28. Забезпечити розробку матеріалів за підсумками роботи Центру в 2017 році з метою
оновлення інформаційних стендів та відповідних рубрик на офіційному сайті Центру.

січень –
лютий
2017 року

Скуратовська О.Ю.
Курченко Я.В
Ткачук С.В.

29. Забезпечувати активну участь працівників Центру у спільних комунікативних заходах з
НАДУ при Президентові України, регіональними центрами перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів з використанням сучасних інформаційних технологій
(відеоконференції, вебінари та ін.).

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Скуратовська О.Ю.
Кучеренко О.М.
Ткачук С.В.

II. Питання навчально-організаційної та методичної роботи Центру
1. Забезпечити розробку та реалізацію навчальних програм відповідно до затвердженого
розпорядженням голови облдержадміністрації плану-графіка навчання у Запорізькому
центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів на 2017 рік.

впродовж
року

Працівники та
викладачі
Центру
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2. З метою актуалізації змісту навчання при розробці навчальних програм враховувати
рекомендації Національного агентства України з питань державної служби, інших
центральних органів виконавчої влади, Національної академії державного управління
при Президентові України, Адміністрації Президента України.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Арабаджиєва І.В.

3. Забезпечити пошук та впровадження нових форм і методів навчання з орієнтацією на
перспективні завдання обумовлені започаткованими реформами, зокрема в сфері
державного управління та місцевого самоврядування.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Арабаджиєва І.В.

4. Організувати та провести навчання публічних службовців регіону за професійними
програмами підвищення кваліфікації (у т.ч. тематичними) державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.

5. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.11 № 642-р "Про
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі
та службі в органах місцевого самоврядування" (зі змінами та доповненнями)
забезпечити підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад з питань запобігання і протидії корупції в
рамках реалізації професійних програм та програм тематичних короткострокових
семінарів з урахуванням новацій антикорупційного законодавства.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.

6. Забезпечити проведення навчання працівників місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування з актуальних питань управління персоналом в
місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.

7. Продовжити практику реалізації навчальних програм для державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з актуальних
питань Європейської інтеграції та виконання Угоди про асоціацію з ЄС, у т.ч. програми
тематичного постійно діючого семінару "Іноземна мова професійного спрямування"
(англійська мова).

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Арабаджиєва І.В.
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8. Організувати та провести тематичний постійно діючий семінар з питань
застосування чинного законодавства України для працівників місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Арабаджиєва І.В.

9. З метою впровадження ІТ-менеджменту в умовах реформування державного управління
провести цикл тематичних короткострокових семінарів з актуальних питань
застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності органів публічної влади
для працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Арабаджиєва І.В.

10. З метою підвищення статусу державного службовця та державної служби в цілому, ІІ півріччя
поглиблення знань ділової української мови провести навчання працівників місцевих 2017 року
органів виконавчої влади за програмою тематичного короткострокового семінару
"Українське ділове мовлення: особливості сучасної лексичної культури".

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Арабаджиєва І.В.

11. Забезпечити проведення для працівників місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад тематичних короткострокових
семінарів з актуальних питань діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні; з питань
фінансового контролю як превентивного антикорупційного механізму (електронне
декларування); з актуальних питань діяльності органів соціального захисту населення; з
питань реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації"; з
актуальних питань діяльності органів влади зі зверненнями громадян; з питань
діяльності архівних установ області тощо.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Арабаджиєва І.В.

12. В рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний
службовець" забезпечити проведення навчання за комплексною програмою підвищення
кваліфікації для державних службовців – учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний службовець".

червень
2017 року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Арабаджиєва І.В.
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13. Організувати та провести навчання працівників місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, студентів вищих навчальних закладів, працівників
установ та організацій за програмою тематичного короткострокового семінару
"Залучення молоді на державну службу".

І півріччя
2017 року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Арабаджиєва І.В.

14. Забезпечити проведення для працівників місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад семінарів-тренінгів з питань
формування медіа грамотності публічних службовців; з питань розробки проектів та
програм розвитку місцевого самоврядування; з формування комунікативної культури
публічних службовців.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Арабаджиєва І.В.

15. Здійснювати заходи щодо забезпечення участі в навчальному процесі Центру наукових
та науково-педагогічних працівників провідних вищих навчальних закладів
м. Запоріжжя та сприяти їх участі в заходах спрямованих на підвищення рівня
професійних компетентностей.

впродовж
року

Яновська Л.І.
Кононенко І.М.
Курносова О.А.

16. З метою практичної спрямованості та максимального наближення змісту навчальних
програм до реальних потреб органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування активно співпрацювати зі структурними підрозділами обласної
державної адміністрації, районних державних адміністрацій, обласною радою та
органами місцевого самоврядування області.

впродовж
року

Яновська Л.І.
Кононенко І.М.
Курносова О.А.

17. Співпрацювати з викладачами-науковцями щодо підготовки науково-методичних
матеріалів для слухачів Центру; сприяти їх участі в роботі науково-практичних
конференцій, відео конференцій, вебінарів тощо.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Арабаджиєва І.В.

18. Надавати методично-консультаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств і організацій з питань
розвитку персоналу, зокрема щодо підвищення кваліфікації кадрів, методики організації
самоосвіти тощо.

впродовж
року

Працівники Центру
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19. Забезпечити придбання періодичних видань, збірників нормативно-правових актів,
підготовку та видання навчально-методичних посібників. Поновлювати, в межах
наявного фінансування, фонди бібліотеки Центру; оновлювати методичні матеріали на
електронних носіях.

впродовж
року

Копил Л.М.
Арабаджиєва І.В.

20. Організувати роботу щодо доступу слухачів до бібліотечних фондів, наявних
електронних ресурсів Центру з урахуванням напрямів підготовки фахівців за всіма
видами підвищення кваліфікації.

впродовж
року

Арабаджиєва І.В.

21. Забезпечувати системне оновлення і розробку фахових рекомендацій, тестів вхідного та
вихідного контролю знань для слухачів Центру – державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Арабаджиєва І.В.
Викладачі Центру

22. Спрямовувати 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,
дискусій "за круглим столом", інтерактивних лекцій та інш., а також дистанційного
навчання.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Арабаджиєва І.В.
Ткачук С.В.

23. Здійснити заходи щодо впровадження в навчальний процес технологій електронного
тестування слухачів.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Скуратовська О.Ю.
Кучеренко О.М.
Ткачук С.В.

24. Надавати допомогу викладачам у розробці та виготовленні ілюстративно-дидактичного
матеріалу, підготовці мультимедійних презентацій та інших методичних матеріалів в
електронному вигляді. Забезпечити якісну роботу технічних засобів навчання та їх
своєчасну профілактику.

впродовж
року

Кононенко І.М.
Курносова О.А.
Скуратовська О.Ю.
Кучеренко О.М.
Арабаджиєва І.В.
Ткачук С.В.
Чепор О.М.
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25. Постійно здійснювати заходи щодо співпраці з готелями та гуртожитками м. Запоріжжя
з метою задоволення потреб слухачів у поселенні.

впродовж
року

Курносова О.А.

III. Питання фінансово-господарської та правової діяльності Центру
1. Здійснювати постійний контроль за дотриманням фінансової дисципліни. Систематично впродовж
аналізувати фінансові ресурси Центру з метою раціонального використання бюджетних
року
коштів, спрямування їх на зміцнення матеріально-технічної бази та забезпечення
розвитку закладу.

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

2. Здійснити прогнозні розрахунки та вжити заходів щодо передбачення в кошторисі ІV квартал
Центру на 2018 рік видатків, необхідних для забезпечення якісного виконання завдань, 2017 року
передбачених Статутом Центру.

Яновська Л.І.
Копил Л.М.

3. Розробити та затвердити в установленому порядку Річний план закупівель Запорізького І квартал
центру перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Здійснити заходи щодо його 2017 року
розміщення на майданчику "Держзакупівлі Онлайн." системи електронних закупівель
ProZorro.

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

4. Забезпечити своєчасну підготовку і надання бухгалтерських та статистичних звітів до впродовж
Національного агентства України з питань державної служби, відділу фінансового
року
забезпечення апарату облдержадміністрації, Головного управління статистики в
Запорізькій області, Головного управління Державної казначейської служби України у
Запорізькій області, Фонду соціального страхування та інш.

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

5. Забезпечити своєчасне укладення договорів з суб’єктами господарювання з метою впродовж
забезпечення ефективної діяльності Центру, як закладу післядипломної освіти.
року

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

6. Забезпечити постійне ведення договірної та позовної роботи.

Копил Л.М.
Долганова О.В

впродовж
року

12

