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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 2016 році
Впродовж 2016 року діяльність Запорізького центру перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів як закладу післядипломної освіти була
спрямована на виконання плану-графіка навчання у Запорізькому центрі
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств,
установ та організацій на 2016 рік, погодженого з Національним агентством
України з питань державної служби, Запорізькою обласною радою та
затвердженого розпорядженням голови Запорізької обласної державної
адміністрації від 24.12.2015 № 510; реалізацію Статутних завдань закладу та
Плану роботи Центру на 2016 рік, включаючи виконання щомісячних
скоригованих планів, у тому числі додаткових завдань, окремих доручень
вищих органів влади.
Впродовж 2016 року навчання державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад Запорізької області
здійснювалося відповідно до розроблених Центром та погоджених із
замовниками навчання професійних програм, програм тематичних постійно
діючих та короткострокових семінарів. Змістове наповнення навчальних
програм підвищення кваліфікації відповідало вимогам Національного
агентства з питань державної служби та регіональним потребам. Зокрема, всі
програми підвищення кваліфікації були спрямовані на виконання
нормативних документів вищих органів влади за 32 тематичними напрямами
та мали за мету розвиток професійних компетентностей публічних
службовців регіону в сфері державного управління, реформування та
розвитку місцевого самоврядування, децентралізації влади.
Загальна кількість навчальних груп, які підвищили кваліфікацію в
Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів
впродовж року становить – 95, при планових показниках – 77. Загальна
кількість осіб, які пройшли підвищення кваліфікації за всіма видами
навчальних програм підвищення кваліфікації в закладі становить 3671, з них
1324 державних службовців місцевих органів виконавчої влади; 254
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державних службовців територіальних органів центральних органів
виконавчої влади; 1679 посадових осіб місцевого самоврядування; 414
працівників державних установ та депутатів місцевих рад. Таким чином,
основні завдання щодо надання освітніх послуг Центром виконано на 163 %
(щодо кількості слухачів, які були охоплені навчальним процесом).
Загалом, у звітному періоді навчання за професійними програмами
підвищення кваліфікації організовано та проведено у 18 навчальних групах.
Зокрема, Центром реалізовано 8 двотижневих професійних програм,
навчальний обсяг яких становив 108 годин, для:
– спеціалістів відділів структурних підрозділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного
значення) рад, райадміністрацій Запорізької міської ради, які вперше
прийняті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування
(дві навчальні групи);
– сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів, їх
заступників та депутатів місцевих рад (дві навчальні групи);
– секретарів сільських, селищних, міських (міст районного значення)
рад та депутатів місцевих рад (дві навчальні групи);
– спеціалістів-землевпорядників сільських, селищних, міських (міст
районного значення) рад та об’єднаних територіальних громад;
– бухгалтерів органів місцевого самоврядування.
Також 3 однотижневих (з навчальним обсягом 54 години) професійних
програм для:
– працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад;
– 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;
– начальників відділів з прийому громадян управлінь соціального
захисту населення райдержадміністрацій, управлінь праці та соціального
захисту населення міських (міст обласного значення) рад та Запорізької
міської ради по районах міста.
Центр активно продовжив реалізацію власної практики щодо
організації професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування
– працівників управлінь праці та соціального захисту населення Запорізької
міської ради – безпосередньо на робочих місцях. Так, 54-х годинні
професійні програми підвищення кваліфікації були реалізовані в 4-х
навчальних групах в управліннях праці та соціального захисту населення
Запорізької міської ради по Дніпровському, Олександрівському,
Комунарському та Вознесенівському районах.
Тематичні професійні програми підвищення кваліфікації з питань
запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого
самоврядування реалізовані для:
– керівників апаратів райдержадміністрацій, заступників голів
районних адміністрацій Запорізької міської ради;
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– державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
регіону (дві навчальні групи).
Впродовж року також були реалізовані програми тематичних постійно
діючих семінарів:
– "Іноземна мова професійного спрямування" (загальний обсяг
навчального часу 90 годин) в 4 навчальних групах (початковий, середній,
просунутий рівні);
– "Чинне законодавство України: новації, зміни та практика
застосування" (загальний обсяг навчального часу 54 години). В рамках
даного семінару активно працювала регіональна школа нормотворчості для
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
започаткована Центром разом з юридичним факультетом Запорізького
національного університету.
Загалом, в рамках даного виду підвищення кваліфікації пройшли
навчання 169 осіб, серед них 35 державних службовців місцевих органів
виконавчої влади, 26 державних службовців територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, 106 посадових осіб місцевого
самоврядування та 2 працівника державних установ.
У 2016 році Запорізький центр перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів продовжив активну співпрацю з швейцарськоукраїнським проектом "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO,
Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління
Національної Академії державного управління при Президентові України,
Дніпропетровським та Запорізьким офісами реформ щодо організації та
проведення двох дистанційних курсів навчання "Діяльність депутата місцевої
ради: потреби територіальної громади – пріоритети – реалізація" та "Депутат
місцевої ради: потреби громади – пріоритети – реалізація" для депутатів
місцевих рад, державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування, представників громадських організацій Запорізького
регіону.
Так, до навчання за програмою дистанційного е-курсу "Діяльність
депутата місцевої ради: потреби територіальної громади – пріоритети –
реалізація" (який був реалізований з 01 по 30 червня 2016 року) було
залучено 17 представників Запорізького регіону – депутатів обласної,
районних, сільських, селищних, міських рад, у т. ч. 13 осіб – депутатів
об’єднаних територіальних громад. Всі учасники Запорізького регіону
успішно завершили навчання (набрали від 50 до 114 балів) та отримали
сертифікати про підвищення кваліфікації. В рамках курсу учасники
опрацювали навчальні модулі "Перебудова системи організації влади в
Україні", "Управлінські компетентності депутата місцевої ради в питаннях
розвитку територіальної громади", "Організаційно-поведінкові аспекти
діяльності депутата, як представника інтересів територіальної громади",
отримали необхідні консультації та методичну допомогу.
Набутий Запорізьким та Дніпропетровським центрами підвищення
кваліфікації кадрів досвід співпраці з DESPRO щодо реалізації дистанційних
е-курсів навчання запозичили Волинський, Донецький, Полтавський,
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Рівненський, Харківський регіональні центри підвищення кваліфікації. Це в
свою чергу слугувало реалізації програми міжрегіонального дистанційного
е-курсу навчання для представників 7 областей України з 20 вересня по
23 жовтня 2016 року. Серед загальної кількості учасників е-курсу (328 осіб),
46 – це представники Запорізького регіону (депутати обласної, районних,
сільських, селищних, міських рад, у т.ч. об’єднаних територіальних громад;
працівники виконавчого апарату обласної ради, виконавчих органів міських
рад міст обласного значення). За результатами успішно складених тестів,
виконаних практичних завдань, активного спілкування на форумах
36 представників Запорізького регіону (із 46) – набрали від 50 до 100 балів
(даний показник успішності значно перевищив загальний середній показник
серед усіх учасників). Програма е-курсу передбачала вивчення таких
модулів: "Депутат як представник інтересів територіальної спільноти",
"Управлінські компетентності депутата місцевої ради в питаннях розвитку
територіальної громади", "Повноваження та завдання депутата місцевої ради
в контексті децентралізації влади".
Актуальним впродовж календарного року залишилось навчання
публічних службовців регіону з питань запобігання корупції. 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 діючого 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";
– "Конституційно-правові засади здійснення публічної влади в Україні.
Вплив корупціогенних факторів на функціонування органів влади";
– "Юридична відповідальність за корупційні правопорушення. Досвід
зарубіжних країн щодо законодавчого регулювання у сфері протидії
корупції";
– "Політична корупція: особливості прояву та шляхи подолання";
– "Дотримання етикетних норм поведінки як складова попередження
корупційних проявів у діяльності публічних службовців";
– "Рівень
результативності
національних
превентивних
антикорупційних механізмів: реалії сьогодення";
– "Соціально-гуманітарна сфера в Україні: проблеми подолання
корупції";
– "Державна політика України у сфері запобігання корупції. Оновлення
влади та антикорупційна реформа";
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– "Вирішення проблеми корумпованості суспільства як одна із умов
вступу України до ЄС";
– "Корупція в Україні: історія виникнення, регіональний аспект";
– "Застосування системи електронного документування як один із
чинників подолання корупційних ризиків в публічному управлінні";
– "Організація взаємодії органів публічної влади з правоохоронними
органами у сфері запобігання корупції";
– "Впровадження системи електронних закупівель ProZorro як один із
превентивних антикорупційних заходів";
– "Особливості подання декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру в електронному вигляді" та інш.
Інтерактивні лекції, тематичні дискусії, "круглі столи" 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,
представниками правоохоронних органів, органів правосуддя, прокуратури
та адвокатури, а також викладачами-практиками.
Всього в навчальних заходах з питань запобігання корупції в діяльності
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування впродовж
2016 року взяли участь 1275 осіб: з них 363 державних службовців –
працівників місцевих органів виконавчої влади, 178 державних службовців –
працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади,
592 посадових осіб місцевого самоврядування, 142 працівників державних
установ.
Тематика короткострокових семінарів відповідала потребам замовників
навчання – органів публічної влади Запорізької області та була спрямована
на реалізацію пріоритетних завдань Уряду, зокрема, щодо децентралізації
влади в Україні. Змістове наповнення програм слугувало вивченню сучасних
актуальних правових, економічних, соціальних, політичних питань в умовах
реформування державного управління, місцевого самоврядування та мало за
мету сприяти розвитку професійних компетентностей державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування щодо стратегічного розвитку
територій, у т.ч. покращення інвестиційного клімату; об'єднання
територіальних громад, децентралізації влади та фінансової системи;
запобігання корупції в діяльності органів влади; мовної підготовки;
детінізації доходів; організації та здійснення державних закупівель;
покращення надання адміністративних та соціальних послуг населенню;
налагодження зв’язків з громадськістю; євроінтеграційних процесів;
розвитку громадянських компетентностей та інш.
Впродовж 2016 року проведені такі тематичні короткострокові
семінари:
– "Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування в
умовах децентралізації влади в Україні";
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– "Актуальні питання реалізації державної кадрової політики в умовах
оновленого законодавства про державну службу";
– "Актуальні питання реалізації органами місцевого самоврядування
повноважень щодо реєстрації місця проживання фізичних осіб";
– "Залучення молоді на державну службу";
– "Впровадження системи електронних закупівель ProZorro";
– "Головні аспекти розробки інфраструктурних проектів у
відповідності до формату аплікаційних вимог";
– "Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування:
децентралізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг";
– "Актуальні питання діяльності архівних установ області";
– "Актуальні питання надання соціальних послуг в умовах
адміністративно-територіальної реформи";
– "Актуальні питання застосування сучасних інформаційних технологій
в діяльності органів публічної влади";
– "Контроль за виконанням документів як складова механізму
забезпечення виконавської дисципліни";
– "Актуальні питання роботи з дітьми, що опинилися у складних
життєвих обставинах та перебувають на обліку служб у справах дітей";
– "Актуальні питання реалізації державної регуляторної політики";
– "Актуальні питання роботи з дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування";
– "Актуальні питання діяльності органів влади зі зверненнями
громадян та забезпечення їх доступу до публічної інформації";
– "Актуальні питання реалізації Закону України "Про оздоровлення та
відпочинок дітей";
– "Актуальні питання призначення та виплат всіх видів державних
допомог";
– "Актуальні питання діяльності підрозділів внутрішнього аудиту в
структурних підрозділах облдержадміністрації та інших органах виконавчої
влади";
– "Актуальні питання створення та діяльності об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків";
– "Актуальні питання діяльності центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді в умовах оновленого законодавства";
– "Актуальні питання праці та соціально-трудових відносин";
– "Актуальні питання організації та здійснення публічних закупівель";
– "Актуальні питання вдосконалення діяльності ЦНАП";
– "Актуальні питання взаємодії органів публічної влади з
громадськістю в процесі формування і реалізації державної і регіональної
політики";
– "Культура мовлення як складова адміністративної культури";
– "Актуальні
питання
охорони
навколишнього
природного
середовища";
– "Актуальні питання євроінтеграції України в умовах реалізації Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС" та інш.
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Загальна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію за програмами
тематичних короткострокових семінарів, становить 2406, серед них 937 –
державних службовців місцевих органів виконавчої влади, 227 – державних
службовців територіальних органів центральних органів виконавчої влади,
935 – посадових осіб місцевого самоврядування, 307 – працівників
бюджетних установ та депутатів місцевих рад.
Згідно з сучасними вимогами до системи підвищення кваліфікації
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад, зокрема, щодо використання інноваційних
навчальних технологій, у 2016 році Центр продовжував застосовувати в своїй
діяльності активні форми і методи навчання. Успішно реалізовані тренінгові
програми:
– "Розвиток лідерських якостей публічних службовців";
– "Розробка проектів та програм розвитку місцевого самоврядування";
– "Фактори
ефективної
комунікації.
Особливості
ділового
спілкування";
– "Розвиток корпоративної культури органу публічної влади як метод
управління персоналом";
– "Психологічні основи побудови ефективного ділового спілкування";
– "Профілактика професійного вигорання, як фактор забезпечення
покращення надання послуг населенню";
– "Паблік Рилейшнз як складова державно-управлінської діяльності";
– "Тайм-менеджмент як технологія організації часу та спосіб
підвищення ефективності й продуктивності праці";
– "Особливості ділового спілкування публічних службовців: мовні
аспекти";
– "Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту
органу місцевого самоврядування".
На виконання плану-графіка навчання на 2016 рік, затвердженого
розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.12.2015 № 510,
відповідно до вимог Нацдержслужби України, Центром у співпраці з
Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань
державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях 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 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
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підготовки цьогорічних учасників Конкурсу, їх професіоналізм,
компетентність, творчий підхід до виконання конкурсних завдань.
Важливою складовою в частині реалізації плану-графіка на 2016 рік
було активне залучення до навчання представників об’єднаних
територіальних громад області. Всього в навчальних заходах Центру взяли
участь 46 осіб. Серед них 7 секретарів сільських, селищних рад, виконуючий
обов’язки старости, профільні фахівці, депутати даних рад (голови, секретарі,
члени постійних комісій). При цьому 16 посадових осіб (із зазначених вище
46) пройшли навчання за двома і більше навчальними програмами. Зокрема,
секретарі Долинської, Воскресенівської, Берестівської, Таврійської сільських
рад підвищили кваліфікацію за двотижневими програмами та стали
учасниками постійно діючого та короткострокових семінарів.
Ураховуючи характерні риси та особливості дорослої аудиторії –
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування –
досягти мети підвищення кваліфікації можливо за умови дотримання
системного підходу до організації та методичного забезпечення навчального
процесу. Так, впродовж звітного періоду працівниками закладу розроблено
програми, навчально-тематичні плани, розклади занять, методичні матеріали
для кожної групи слухачів. Зокрема, працівниками Центру у співпраці з
науковцями вищих навчальних закладів та керівниками органів виконавчої
влади області розроблені мультимедійні презентації (практично до кожної
теми занять); розроблені і видані такі методичні посібники та рекомендації:
"Формування громадянських компетентностей державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування" (Ажажа М.А.), "Тестові завдання з
ділової української мови: робочий зошит – 1" (Зубець Н.О.), "Тестові завдання
з ділової української мови: робочий зошит – 2" (Зубець Н.О.), "Тестові
завдання з ділової української мови: робочий зошит – 3" (Зубець Н.О.), "Нове
антикорупційне законодавство: аналіз положень та перспективи
правозастосування" (Коломоєць Т.О., Лютіков П.С., Віхляєв М.Ю.),
"Візуалізація публічного виступу: Методичні рекомендації." (Курносова
О.А.), а також підготовлено 140 інших навчально-методичних матеріалів. В
результаті, учасники навчальних заходів були забезпечені відповідними
методичними матеріалами, як в паперовому так і в електронному вигляді.
Окрім того, слухачі також мали змогу користуватися бібліотечним фондом
Центру, який включає в себе понад 3700 примірників наукових, навчальнометодичних посібників, інформаційно-довідкових та статистичних
матеріалів, а також періодичні видання (газети "Урядовий кур'єр",
"Запорізька правда"; наукові та науково-практичні журнали "Вісник
державної служби України", "Держслужбовець", "Місцеве самоврядування",
"Вісник НАДУ при Президентові України", "Держава та регіони" та інш.).
Каталоги фонду бібліотеки, презентаційні матеріали доступні слухачам в
електронному вигляді. Окрім того, слухачі Центру мали вільний доступ до
мережі Інтернет.
Впродовж року Центр активно використовував в своїй діяльності
сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Були організовані та
проведені веб-зустрічі, вебінари та міжрегіональну відеоконференцію

9

"Соборність
України:
нові
виклики",
яка
стала
частиною
загальнонаціональних заходів присвячених святкуванню дня Соборності
України. Учасниками відеоконференції стали представники Запорізької,
Івано-Франківської, Миколаївської та Чернігівської областей: провідні
науковці даних
регіонів,
керівники Міжрегіональних управлінь
Національного агентства України з питань державної служби, представники
обласних державних адміністрацій, керівники та експерти регіональних
офісів реформ, а також працівники центрів перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів, представники громадськості, журналісти. Під час
конференції увага аудиторії була зосереджена на процесах децентралізації
влади в означених областях України; на актуальних питаннях впровадження
нового законодавства в сфері державної служби, підготовки управлінських
кадрів.
Питання добору якісного професорсько-викладацького складу
залишається для Центру завжди актуальним. Всього впродовж 2016 року з
Центром співпрацювало 178 викладачів на умовах погодинної оплати праці.
Серед них – провідні науковці вищих навчальних закладів м. Запоріжжя
(10 докторів наук, з них мають вчене звання професора – 3, доцента – 7;
27 кандидатів наук, з них вчене звання професора має 1 особа, доцента – 19)
та фахівці-практики з досвідом роботи в органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування. Зокрема, в навчальному процесі взяли участь
заступник голови облдержадміністрації Гугнін Е.А., кандидат соціологічних
наук; заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Бойко З.М.;
заступник
керівника
апарату
облдержадміністрації,
начальник
організаційного відділу Кархачов В.Г.; директори та заступники директорів
департаментів облдержадміністрації; керівники інших структурних
підрозділів облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів
виконавчого апарату Запорізької обласної ради; керівники та працівники
територіальних органів центральних органів виконавчої влади; представники
громадських організацій.
Одним із основних методів визначення ефективності навчального
процесу в Центрі є постійний зворотній зв'язок із замовниками навчання, а
також зі слухачами. Зокрема, анонімне анкетування слухачів по завершенню
навчання дозволяє закладу з’ясувати результативність навчання з позиції
слухача: оцінити рівень задоволеності змістовним наповненням навчальних
програм, їх інноваційністю та практичним спрямуванням; якістю викладення
матеріалу, методичним забезпеченням та інш. Опрацьовані анкети-відгуки
свідчать про високий рівень задоволеності слухачів організацією
навчального процесу в цілому, а також підтверджують бажання публічних
службовців регіону навчатися в Запорізькому центрі перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів та містять рекомендації щодо тематики
подальших навчальних заходів.
Залучення впродовж 2016 року працівників закладу до виконання
окремих доручень вищих органів влади свідчить про визнання належного
фахового рівня співробітників Центру. Так, за дорученням голови
Нацдержслужби України Ващенка К.О., з метою виконання ч.2 ст. 48 нового
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Закону України "Про державну службу", заступник директора Центру
Кононенко І.М., у складі робочої групи спільно з керівниками Чернігівського
та Івано-Франківського центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації
(з 14 по 19 березня 2016 року, м. Київ), взяла участь у розробці проекту
постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про
систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації
державних службовців" та підготовці пропозицій до проекту Закону України
"Про освіту". Також, керівництвом закладу були надані до Мінсоцполітики
України пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі
питання оплати праці працівників центрів перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій".
Впродовж року Центр активно співпрацював з районними державними
адміністраціями, районними радами, міськими (міст обласного значення)
радами, виконавчим апаратом обласної ради, структурними підрозділами
обласної державної адміністрації та депутатами обласної ради з питань
розвитку персоналу державної служби регіону, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад. Особливу увагу було приділено
залученню представників депутатського корпусу до навчання за різними
видами підвищення кваліфікації. Загальна кількість депутатів місцевих рад (у
т.ч. і тих, що обіймають посади державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування) які підвищили кваліфікацію у 2016 році
становить 347 осіб, з них: підвищили кваліфікацію за професійними
програмами – 72 особи, за програмами тематичних короткострокових
семінарів – 218 осіб, а також за дистанційними курсами навчання – 57 осіб.
Керівництво закладу неодноразово брало участь у засіданнях постійних
комісій Запорізької обласної ради (з питань місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального устрою й з питань економічного розвитку,
інвестицій, регуляторної політики та підприємництва; з питань бюджету) з
метою інформування депутатів обласної ради про діяльність закладу,
реалізацію завдань щодо підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування регіону, депутатів місцевих рад; обґрунтування фактичних і
планових видатків на утримання Центру.
З метою визначення фактичних потреб у підвищенні кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в 2017
році безпосередньо у Центрі, працівниками закладу впродовж I кварталу
2016 року було здійснено низку організаційних заходів, які дозволили
вивчити, узагальнити та направити до вищих органів інформацію щодо
потреб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
Запорізької області в підвищенні кваліфікації кадрів у Центрі. З урахуванням
даних потреб впродовж грудня 2016 року працівниками закладу розроблено
та погоджено в установленому порядку з Нацдержслужбою України планграфік навчання на 2017 рік, а також підготовлено проект розпорядження
голови облдержадміністрації "Про затвердження плану-графіка навчання у
ЗЦППКК на 2017 рік".
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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. У
встановлені терміни надавалися відповідні звіти та інформації до
центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації та її
структурних підрозділів, обласної ради та територіальних органів
центральних органів виконавчої влади.
Працівниками
навчально-організаційного
та
інформаційноаналітичного відділів Центру систематично здійснювався моніторинг якісних
і кількісних показників виконання навчальних програм підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування регіону, стану виконання плану-графіка навчання
районними державними адміністраціями, структурними підрозділами
обласної державної адміністрації, районними та міськими радами регіону.
Актуальна інформація щодо діяльності закладу постійно впродовж року
знаходила своє відображення на офіційному сайті Центру, технічний та
інформаційний супровід якого був забезпечений фахівцями інформаційноаналітичного відділу Центру.
В частині виконання статутних завдань щодо надання методичної та
інформаційної допомоги органам державної влади, органам місцевого
самоврядування,
то
працівниками
закладу
постійно
надавалась
консультативна допомога сільським, селищним, міським, районним радам з
питань діяльності органів місцевого самоврядування; а відповідно до
звернення Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
працівниками Центру були здійсненні організаційні та технічні заходи щодо
проведення відповідно до нового Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби комп’ютерного тестування кандидатів на зайняття
посад державної служби в комп’ютерному класі Центру.
Питання розвитку персоналу Центру, підвищення рівня професійних
компетентностей фахівців, у т.ч. і керівництва закладу, є і залишаються
пріоритетними в діяльності Запорізького центру перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів.
Зокрема, директор Центру Яновська Л.І. взяла участь у міжнародній
науково-практичній конференції "Професіоналізм, етика та цінності
державної служби: досвід країн ЄС та країн ініціативи ЄС "Східне
партнерство", яка проводилась Національним агентством України з питань
державної служби 18 – 19 лютого 2016 року (м. Київ); науково-практичній
конференції за міжнародною участю "Державна служба та публічна політика:
проблеми і перспективи розвитку", яка проводилася Національною
академією державного управління при Президентові України 27 травня 2016
року (м. Київ); у роботі літньої школи «Підвищення ефективності діяльності
центрів підвищення кваліфікації державних службовців у контексті реформи
державного управління», яка проводилась з метою удосконалення змісту,
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форм, методики проведення занять у системі підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 11-15
липня 2016 року Національною академією державного управління при
Президентові України спільно з Представництвом Фонду Ганса Зайделя в
Україні (м. Одеса).
Заступник директора Центру Кононенко І.М. та провідний фахівецьюрисконсульт Долганова О.В. в 2016 році навчалися за програмою
тематичного постійно діючого семінару "Чинне законодавство України:
новації, зміни та практика застосування", який проводився Запорізьким
центром перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів за участю
Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області для
працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
Головний бухгалтер Центру Копил Л.М. підвищила кваліфікацію за
програмою тематичного короткострокового семінару "Актуальні питання
діяльності підрозділів внутрішнього аудиту в структурних підрозділах
облдержадміністрації та інших органах виконавчої влади" (07 червня 2016
року) та за програмою тематичного короткострокового семінару "Актуальні
питання організації та здійснення публічних закупівель" (12 жовтня 2016
року). Участь в даному семінарі взяла також начальник інформаційноаналітичного відділу Скуратовська О.Ю.
Працівники Центру, а саме Кононенко І.М., Курносова О.А.,
Кучеренко О.М., Долганова О.В., Ломаєва Н.П., Арабаджиєва І.В.,
Коробка А.О., Фрунзе Н.О. взяли участь у міжрегіональній відеоконференції
"Соборність України: нові виклики", яка відбулася 22 січня 2016 року.
Начальник навчально-організаційного відділу Курносова О.А. та
провідний фахівець-юрисконсульт Долганова О.В. стали учасниками
тематичного короткострокового семінару "Актуальні питання реалізації
державної кадрової політики в умовах оновленого законодавства про
державну службу", який відбувся 29 квітня 2016 року у Запорізькому центрі
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.
Провідний фахівець з навчально-методичних питань Арабаджиєва І.В.
взяла участь у тренінгу "Розпізнавання та реагування на дискримінацію та
злочини на ґрунті ненависті", що проводився 21 – 22 березня 2016 року
Громадською організацією "Центр Соціальна Дія". А в період з 20.09.2016 по
23.10.2016 підвищила кваліфікацію за дистанційним е-курсом навчання
«Депутат місцевої ради: потреби громади – пріоритети – реалізація»,
програма якого реалізовувалася на веб-платформі СПІЛЬНОТА ПРАКТИК
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ за сприяння Швейцарсько-українського проекту
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.
Завідувач канцелярії Центру Фрунзе Н.О. в період з 01.06.2016 по
30.06.2016 навчалася за програмою дистанційного е-курсу навчання
"Діяльність депутата місцевої ради: потреби територіальної громади –
пріоритети – реалізація", який був реалізований з використанням вебплатформи "Спільноти практик місцевого самоврядування" DESPRO.
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Загалом впродовж 2016 року підвищили професійну кваліфікацію
11 працівників Центру, взявши безпосередню участь у 12 навчальних
заходах.
2016 рік став ювілейним для Запорізького центру перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів, оскільки виповнилось 20 років його
діяльності. З нагоди ювілею професійні здобутки закладу та його працівників
були відзначені керівництвом області:
– за багаторічну працю, високий професіоналізм, значний особистий
внесок у забезпечення реалізації завдань і заходів щодо підвищення рівня
професійної компетентності державних службовців регіону та з нагоди Дня
державної служби Грамотою Запорізької обласної державної адміністрації
нагороджена начальник навчально-організаційного відділу Курносова О.А.;
– за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове
виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у забезпечення
реалізації завдань і заходів щодо підвищення рівня професійної
компетентності посадових осіб місцевого самоврядування регіону Грамотою
Запорізької обласної ради нагороджена начальник інформаційноаналітичного відділу Скуратовська О.Ю.;
– за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий
особистий внесок у забезпечення реалізації завдань і заходів щодо
підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців регіону
та з нагоди 20-ї річниці утворення Центру Почесною грамотою Запорізької
обласної ради нагороджена директор Центру Яновська Л.І.;
– за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий
особистий внесок у забезпечення реалізації завдань і заходів щодо
підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців регіону
та з нагоди 20-ї річниці утворення Центру Почесною грамотою обласної ради
нагороджені головний бухгалтер Копил Л.М., провідний юрисконсульт
Долганова О.В., провідний фахівець з навчально-організаційних питань
Ломаєва Н.П.;
– за багаторічну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий
внесок у підвищення рівня професійної компетенції державних службовців
регіону та з нагоди 20-ої річниці утворення Запорізького центру
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств,
установ та організацій Подяка голови Запорізької обласної державної
адміністрації оголошена провідному фахівцю з навчально-методичних
питань Арабаджиєвій І.В., провідному фахівцю-бухгалтеру Ураковій С.І.,
фахівцю I категорії з навчально-методичних питань Курченко Я.В.
Впродовж 2016 року фінансово-господарська діяльність Центру та
правова робота були спрямовані на виконання статутних завдань закладу та
на забезпечення його ефективного функціонування. Загальні обсяги видатків
на утримання Центру з обласного бюджету за звітний період склали
1809,8 тис. грн. Своєчасно, у встановлені строки, відповідно до колективного
договору, була забезпечена виплата заробітної плати працівникам Центру, а
також своєчасно здійснювалась оплата за надані послуги викладачам закладу
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(у безготівковій формі з використанням миттєвих платіжних карток). У
встановлені терміни було забезпечено перерахування всіх податків та зборів,
подання фінансової та статистичної звітності.
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, затвердженою наказом Держказначейства від 17.07.2000
№ 64, нараховано знос на необоротні активи, які знаходяться на балансі
закладу; визначено ліквідаційну вартість основних засобів (10%), залишкова
вартість яких дорівнює нулю, але що продовжують використовуватися.
На кінець 2016 року кредиторська заборгованість відсутня.
Бухгалтерією Центру своєчасно підготовлено та надано до відділу
фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації проект бюджетного
запиту на 2017 рік та прогнозні показники на 2018-2019 роки.
Впродовж року Центр дотримувався норм бюджетного законодавства
України, про що свідчить відсутність відповідних протоколів.
Центром розроблено та затверджено в установленому порядку із
засновником – облдержадміністрацією – план-роботи закладу на 2017 рік (за
погодженням з Міжрегіональним управлінням Національного агентства
України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій
областях).
Начальник інформаційноаналітичного відділу

О.Ю. Скуратовська

