Додаток
до листа Запорізького центру
перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів
13.01.2017 № 16/03-16
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
про підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування у 2016 році
у Запорізькому центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій
I. Чисельність викладачів, які беруть участь у процесі підвищення кваліфікації, державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування:
Всього:
178

–
–
178

Штатний склад:
Сумісники:
Погодинники:
В тому числі:
Доктори наук
(всього/ штатн. склад)
Кандидати наук
(всього/ штатн. склад)
Працівники органів влади (всього)

10/0
27/0
141

ІІ. Навчально-методичні матеріали, розроблені навчальним закладом за 2016 рік (кількість), перелік надати окремим
додатком:
навчальні програми за основними видами підвищення
83
кваліфікації
підручники і навчальні посібники
6
інші навчально-методичні матеріали

ІІІ. Чисельність осіб, які підвищили кваліфікацію
за категоріями
3.1.

Всього, з них за категоріями:
III категорія
IV категорія
V категорія
VI категорія
VII категорія
без категорії
категорія Б *
категорія В*

3.2.
3.3.
3.4.
3.5
3.6.
3.7.

3.8.

за професійними програмами
за програмами тематичних постійно діючих
семінарів
за програмами тематичних короткострокових
семінарів
за програмами тренінгів
за програмами стажування, самостійного
навчання
за програмами підготовки до участі у
щорічному
Всеукраїнському
конкурсі
«Кращий державний службовець» (ІІ тур)
за
програмами
спеціалізованих
короткострокових
навчальних
курсів
(дистанційна форма навчання)

140
Показники за 2016 рік
Державні службовці
Посадові особи місцевого
(*після 01.05.2016)
самоврядування

1578
–
14
169
526
101
8
380
380
74

1679
7
175
487
743
235
32
–
–
444

61

106

1379

986

41

120

2

1

20

–

1

22

Продовження додатку
IV.

У тому числі з питань:
запобігання
та
протидії
корупції
(розпорядження КМУ від 06 липня 2011 року
№ 642, від 17 вересня 2014 року № 847,
постанова КМУ від 29 квітня 2015 року
№ 265)
впровадження нового законодавства про
державну службу (розпорядження КМУ від
18 березня 2015 № 227)
ділового українського мовлення (Указ
Президента України від 20 лютого 2008 року № 146)

інноваційної та інвестиційної діяльності
(розпорядження КМУ від 04 червня 2015
року № 575)
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків (постанова КМУ від
26 вересня 2013 № 717)
європейської інтеграції та євроатлантичного
співробітництва
місцевого розвитку (доручення Прем’єрміністра України від 26 листопада 2013 року
№ 44613/1/1-13)
навчання адміністраторів центрів надання
адміністративних послуг (доручення КМУ
від 14 грудня 2012 № 48689/1/1-12)
впровадження електронного урядування
(розпорядження КМУ від 25 грудня 2013
№ 1072)
з вивчення положень Конвенції про права
осіб з інвалідністю (Укази Президента
України від 12 грудня 2016 року № 553, від
03 грудня 2015 № 678)
національно-патріотичного виховання дітей
та молоді (Указ Президента України від 13
жовтня 2015 № 580)
децентралізації фінансової системи,
зміцнення матеріальної та фінансової
системи (розпорядження КМУ від 22 вересня
2016 №688, від 18 червня 2014 № 591)
співробітництва територіальних громад
(рекомендації круглого столу з питань
реалізації ЗУ «Про співробітництво
територіальних громад» (засідання 06 липня
2016 протокол №50)
розвитку муніципального співробітництва
(доручення Віце-прем’єр-міністра – Міністра
Мінрегіонбуду від 02 липня 2015
№ 04-14/9-3399)
вивчення англійської мови (Указ Президента
України від 16 листопада 2015 року № 641)
організації та здійснення закупівель
(розпорядження КМУ від 24 лютого 2016
року № 175)
захисту персональних даних (розпорядження
КМУ від 23 листопада 2015 № 1393)
запобігання та протидії дискримінації
(розпорядження КМУ від 23 листопада 2015
№ 1393)
взаємодії органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування з громадськістю
(розпорядження КМУ від 17 вересня 2014
№ 847)

541

592

332

171

84

337

55

342

40

273

187

474

70

295

32

90

107

174

55

378

140

274

–

81

229

509

229

509

58

83

97

219

41

66

36

276

124

493

Продовження додатку
детінізації доходів та відносин у сфері
зайнятості населення» (розпорядження КМУ
від 02 березня 2010 № 359)
запобігання та протидії легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансування тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення (постанова КМУ
Нацбанку від 11 лютого 2016 № 103)
протидії торгівлі людьми (постанова КМУ
від 24 лютого 2016 року № 111)
навчання працівників органів виконавчої
влади, завданням яких є вирішення питання
щодо управління кордонами (розпорядження
КМУ від 20 серпня 2014 року № 805)
інші пріоритетні напрями навчання у
навчальному закладі
- доступу до публічної інформації

- забезпечення права громадян на
звернення
- впровадження ІТ-технологій в діяльність
публічних службовців
- соціальної політики
- розвиток громадянських
компетентностей
- розвиток лідерських якостей публічних
службовців
- охорони навколишнього природного
середовища (розпорядження КМУ від
25.05.2011 № 577)

67

265

21

61

68

191

–

–

42

283

118

402

555

458

42

283

196

473

119

233

26

100

193

246

- контроль за формуванням бюджетів
(резолюція Прем'єр-міністра України від
26.11.2013 № 44613/1/1-13 до листа
Держфінінспекції від 08.11.2013 № 21-12/405
щодо підвищення фахового рівня працівників
органів місцевого самоврядування)

Директор Запорізького центру
перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів

Л.І. Яновська

