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Впродовж 2017 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 2017 рік, погодженого з Національним агентством України з
питань державної служби, Запорізькою обласною радою та затвердженого
розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від
26.12.2016 № 750; реалізацію Статутних завдань закладу та Плану роботи
Центру на 2017 рік, включаючи виконання щомісячних скоригованих планів, у
тому числі додаткових завдань, окремих доручень вищих органів влади.
Впродовж 2017 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 підвищення кваліфікації, у т.ч.
тематичних; програм тематичних постійно діючих та короткострокових
семінарів, а також програм семінарів-тренінгів. Змістове наповнення
навчальних програм підвищення кваліфікації відповідало вимогам
Національного агентства України з питань державної служби та регіональним
потребам. Зокрема, всі програми підвищення кваліфікації були спрямовані на
виконання нормативних документів за 25 тематичними напрямами, означеними
вищими органами влади для виконання на регіональному рівні, та мали за мету
розвиток професійних компетентностей публічних службовців регіону,
необхідних в умовах проведення структурних реформ, зокрема, реформування
державного управління та державної служби, місцевого самоврядування та
територіальної організації влади.
Загальна кількість навчальних груп, які підвищили кваліфікацію в
Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів впродовж
року становить – 90, при планових показниках – 79. Загальна кількість осіб, які
пройшли підвищення кваліфікації за всіма видами навчальних програм
підвищення кваліфікації в закладі становить 4580, з них 1110 державних
службовців місцевих органів виконавчої влади; 356 державних службовців
територіальних органів центральних органів виконавчої влади; 2040 посадових
осіб місцевого самоврядування; 318 працівників державних установ та 756
депутатів місцевих рад. Таким чином, основні завдання щодо надання освітніх
послуг Центром виконано на 194 % (щодо кількості слухачів, які були охоплені
навчальним процесом).
Загалом, у звітному періоді навчання за професійними програмами
підвищення кваліфікації організовано та проведено у 19 навчальних групах.
Зокрема, Центром реалізовано 4 двотижневі професійні програми, навчальний
обсяг яких становив 108 годин, для:
– державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які
вперше прийняті на державну службу та службу в органи місцевого
самоврядування (дві навчальні групи);
– секретарів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад,
у т.ч. об'єднаних територіальних громад;
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– сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів та їх
заступників;
– спеціалістів-землевпорядників сільських, селищних, міських (міст
районного та обласного значення) рад (в т.ч. об’єднаних територіальних
громад);
Також 6 однотижневих (з навчальним обсягом 54 години) професійних
програм для:
– бухгалтерів сільських, селищних, районних рад, у т.ч. об’єднаних
територіальних громад (дві навчальні групи);
– працівників управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міських
(міст обласного значення) рад, департаменту освіти і науки Запорізької міської
ради та фахівців з питань освіти об’єднаних територіальних громад;
– начальників відділів з прийому громадян управлінь соціального захисту
населення райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад;
– спеціалістів служб у справах дітей райдержадміністрацій та міських
(міст обласного значення) рад, відділів по районах служби (управління) у
справах дітей Запорізької міської ради;
– старост та виконуючих обов’язки старост в об’єднаних територіальних
громадах;
– керівників та спеціалістів з питань праці управлінь соціального захисту
населення райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та
фахівців з питань праці об’єднаних територіальних громад.
Центр активно продовжив реалізацію власнозапочаткованої практики
щодо організації професійного навчання посадових осіб місцевого
самоврядування – працівників управлінь праці та соціального захисту
населення Запорізької міської ради – безпосередньо на робочих місцях. Так,
професійні програми підвищення кваліфікації були реалізовані в управліннях
праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по
Комунарському та
Вознесенівському (ІІ
сесія),
Заводському та
Шевченківському (І сесія) районах.
Тематичні професійні програми підвищення кваліфікації з питань
запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого
самоврядування, навчальний обсяг яких 72 години, реалізовані для державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування регіону (три навчальні
групи).
Загалом, за професійними програмами підвищення кваліфікації пройшли
навчання 560 осіб, серед них 98 державних службовців місцевих органів
виконавчої влади, 6 державних службовців територіальних органів центральних
органів виконавчої влади, 454 посадових осіб місцевого самоврядування та 2
працівника бюджетних установ.
Впродовж року також були реалізовані програми тематичних постійно
діючих семінарів:
– "Іноземна мова професійного спрямування" в 7 навчальних
групах (початковий, середній, просунутий рівні) для працівників апарату та
структурних підрозділів облдержадміністрації, виконавчого апарату обласної
ради та виконавчих органів Запорізької міської ради (за вечірньою формою
навчання);
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– "Чинне законодавство України: новації, зміни та практика
застосування" для працівників юридичних служб органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування регіону, у т.ч. об’єднаних територіальних
громад.
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 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" та договору про
підвищення кваліфікації, укладеного між Центром та регіональним відділенням
Фонду державного майна України по Запорізькій області про проведення
навчання за тематичною професійною програмою підвищення кваліфікації з
питань запобігання корупції.
Так, зосереджуючи основну увагу на підвищенні рівня професійних
компетентностей публічних службовців Запорізького регіону з питань
запобігання корупції, на початку 2017 року, в період активної фази подання
електронних декларацій, керівництвом та працівниками Центру спільно з
Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області
організовано та проведено низку виїзних тематичних короткострокових
семінарів "Фінансовий контроль як превентивний антикорупційний механізм.
Електронне декларування" (11 семінарів), на яких розглядалися актуальні
питання реалізації антикорупційного законодавства. Зокрема, були висвітлені
такі теми: "Конфлікт інтересів: шляхи запобігання та врегулювання", "Суб'єкти
електронного декларування: ознаки та особливості визначення", "Порядок
отримання та застосування електронного цифрового підпису", "Особливості
подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру в електронному вигляді". Навчальні заходи супроводжувалися
розробленими фахівцями Центру мультимедійними презентаціями; учасники
семінарів забезпечувалися відповідними методичними роздатковими
матеріалами. Означені семінари були проведені для державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та посадових
осіб юридичних осіб публічного права Гуляйпільського, Пологівського,
Більмацького, Розівського, Чернігівського, Токмацького, Оріхівського,
Вільнянського, Василівського, Михайлівського районів області, а також
Запорізької міської ради та Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації.
Вдосконаленню професійних компетентностей публічних службовців
регіону з антикорупційної тематики слугувало активне опрацювання ними під
час навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації,
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програмами тематичних короткострокових та постійно діючого семінарів таких
тем:
– "Державна політика України у сфері запобігання корупції";
– "Рівень результативності національних превентивних антикорупційних
механізмів: реалії сьогодення";
– "Українське антикорупційне законодавство: сутність та новації";
– "Юридична відповідальність за корупційні правопорушення:
теоретичний та практичний аспекти";
– "Політична свідомість публічних службовців";
– "Політична корупція: особливості прояву та шляхи подолання";
– "Упередження корупційної мотивації: лексичні та морфологічні
особливості ділових і службових документів";
– "Застосування системи електронного документування як один із
чинників подолання корупційних ризиків у державному управлінні";
– "Корупція в Україні: історія виникнення, регіональний аспект";
– "Фактори інституалізації корупції";
– "Вирішення проблеми корумпованості суспільства як одна із умов
вступу України до ЄС";
– "Розвиток громадянських компетентностей державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування як необхідна складова реформи
публічного управління";
– "Фінансовий контроль як превентивний антикорупційний механізм.
Електронне декларування";
– "Практичні аспекти реалізації Закону України "Про очищення влади".
Спеціальна перевірка";
– "Реалізація антикорупційної діяльності в Україні: політико-правовий
аспект";
– "Актуальні питання детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості
населення";
– "Застосування антикорупційного законодавства: практичний аспект";
– "Дотримання етикетних норм поведінки як складова попередження
корупційних проявів у діяльності публічних службовців";
– "Національна ідентичність як чинник формування громадянського
суспільства";
– "Аналіз реєстрів як атрибут антикорупційної політики" та інш.
В якості викладачів до навчальних заходів з антикорупційної тематики
були залучені провідні науковці вищих навчальних закладів м. Запоріжжя, а
саме: Коломоєць Т.О., Лепський М.А., Цокур Є.Г., Приймак О.М.,
Краснокутський О.В., Арабаджиєв Д.Ю., Ніколаєва Т.Є., Макаренков О.Л.,
Пелех І.В., Ажажа М.А., Заруба В.Ю., Зубець Н.О., Пирогова К.М.,
Павлюк Т.С. З практичними аспектами застосування антикорупційного
законодавства в діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування слухачів ознайомлювали провідні фахівці структурних
підрозділів Запорізької облдержадміністрації, Головного територіального
управління юстиції у Запорізькій області, Міжрегіонального
управління Національного агентства України з питань державної служби у
Дніпропетровській
та
Запорізькій
областях,
Запорізького
центру
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перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, а також представники
прокуратури, адвокатури та громадських організацій.
Всього впродовж 2017 року Запорізьким центром перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів організовані та проведені навчальні заходи з
антикорупційної тематики для 3086 осіб, з них: державних службовців місцевих
органів виконавчої влади – 600, державних службовців територіальних органів
центральних органів виконавчої влади – 215, посадових осіб місцевого
самоврядування – 1221, інших посадових та службових осіб державних органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – 84, працівників
установ, підприємств, організацій – 241 та депутатів місцевих рад – 725.
Тематика проведених впродовж звітного періоду тематичних
короткострокових семінарів відповідала потребам замовників навчання –
органів публічної влади Запорізької області та була спрямована на реалізацію
пріоритетних завдань вищих органів влади. Змістове наповнення програм
слугувало вивченню сучасних актуальних правових, економічних, соціальних,
політичних питань в умовах реформування державного управління та державної
служби, місцевого самоврядування та служби в органах місцевого
самоврядування, територіальної організації влади, зокрема, її децентралізації, 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; реалізації положень
законодавства щодо звернення громадян та доступу до публічної інформації;
застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності органів
публічної влади та інш.
Впродовж 2017 року проведені такі тематичні короткострокові семінари:
– "Актуальні питання діяльності органів публічної влади в умовах
оновленого законодавства України";
– "Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування в
умовах децентралізації влади: розширення повноважень у сфері надання
адміністративних послуг";
– "Актуальні питання роботи з особами з інвалідністю, учасниками АТО
та іншими категоріями населення";
– "Актуальні питання праці та соціально-трудових відносин";
– "Актуальні питання застосування сучасних інформаційних технологій в
діяльності органів публічної влади";
– "Актуальні питання забезпечення дієвого контролю в органах публічної
влади";
– "Актуальні питання діяльності органів влади зі зверненнями громадян
та реалізації положень законодавства щодо доступу до публічної інформації";
– "Актуальні питання діяльності органів публічної влади: теоретичні та
практичні аспекти організації і здійснення публічних закупівель";
– "Актуальні питання соціального захисту дітей: національний та
регіональний виміри";
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– "Актуальні питання призначення житлових субсидій та роботи з
внутрішньо переміщеними особами";
– "Актуальні питання діяльності архівних установ області";
– "Актуальні питання протидії торгівлі людьми";
– "Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування в
умовах децентралізації влади в Україні";
– "Залучення молоді на державну службу";
– "Практичні засади деінституалізації дітей та забезпечення функцій з
захисту прав дитини в процесах децентралізації органів влади";
– "Актуальні питання застосування земельного законодавства України";
– "Українське ділове мовлення: особливості сучасної лексичної культури"
та інш.
Загальна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію за програмами
тематичних короткострокових семінарів, становить 3509, серед них 880
державних службовців місцевих органів виконавчої влади, 305 державних
службовців територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 1296
посадових осіб місцевого самоврядування, 303 працівника бюджетних установ
та 725депутатів місцевих рад.
Згідно із сучасними вимогами до системи підвищення кваліфікації
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад, зокрема, щодо використання інноваційних навчальних
технологій, у 2017 році Центр продовжив застосовування в своїй діяльності
активних форм і методів навчання. Успішно реалізовані такі програми
семінарів-тренінгів (10 навчальних груп):
– "Формування медіаграмотності публічних службовців в умовах
розвитку громадянського суспільства";
– "Розвиток корпоративної культури працівників органів публічної
влади";
– "Актуальні питання розробки проектів та програм розвитку територій";
– "Психологічні особливості ділового спілкування. Профілактика
професійного вигорання";
– "Робота з Регіональним веб-порталом адміністративних послуг
Запорізької області";
– "Актуальні питання розвитку персоналу".
Всього учасниками семінарів-тренінгів стали 295 осіб, з них: 64
державних службовців місцевих органів виконавчої влади, 31 державний
службовець територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 156
посадових осіб місцевого самоврядування, 13 працівників бюджетних установ
та 31 депутат місцевих рад.
Тренінги "Психологічні основи побудови ефективного ділового
спілкування", "Медіа-грамотність публічних службовців", "Профілактика
професійного вигорання як фактор забезпечення покращення надання послуг
населенню", "Сучасні технології розв’язання та управління конфліктами у
колективі", "Розвиток лідерських якостей публічних службовців", "Навички
ефективної комунікації як основа власного психічного благополуччя та
професійної успішності", "Фактори ефективної комунікації", "Особистісна
стійкість до стресу в професійній діяльності", "Партисипаційні практики:
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український та зарубіжний досвід, елемент участі", "Вирішення конфліктів в
професійній діяльності", "Основи ненасильницької та безконфліктної
комуніції", "Організація роботи груп самодопомоги в громаді", "Таймменеджмент як технологія організації часу та спосіб підвищення ефективності й
продуктивності праці", "Підбір та відбір кадрів на службу в органи місцевого
самоврядування", "Визначення ключових показників результативності,
ефективності та якості службової діяльності державних службовців" реалізовані
в рамках професійних програм підвищення кваліфікації та програм тематичних
короткострокових семінарів.
На виконання плану-графіка навчання на 2017 рік, затвердженого
розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.12.2016 № 750, 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 тестування 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 з проведення ІІ туру щорічного Всеукраїнського
конкурсу "Кращий державний службовець" у Запорізькій області одностайно
відзначив високий рівень підготовки учасників Конкурсу, їх професіоналізм,
компетентність, творчий підхід до виконання конкурсних завдань та визначив
переможців ІІ туру.
Особливу увагу в 2017 році Центром було приділено розвитку правових
компетентностей публічних службовців Запорізького регіону:
– реалізовані спільні з Головним територіальним управлінням юстиції у
Запорізькій області проекти, зокрема, заходи Програми правової освіти
населення Запорізької області та заходи з інтеграції загальнонаціонального
правоосвітнього проекту Міністерства юстиції України "Я маю право!";
– в рамках партнерських відносин між Центром та юридичним
факультетом Запорізького національного університету, під час проведення
Всеукраїнського тижня права, реалізовані відповідні навчальні заходи, а також
продовжено роботу "Школи службового права" та "Школи регіональної
нормотворчості".
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 навчальні
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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:
"Самоменеджмент в органах публічного адміністрування" (Ажажа М.А.);
"Формування громадянських компетентностей державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування" (Ажажа М.А.); "Візуалізація
публічного виступу" (Курносова О.А.); "Мовний тренінґ для публічних
службовців" (Зубець Н.О.); "Тестові завдання з ділової української мови"
(Зубець Н.О.); "Тестові завдання з ділової української мови (ключі до тестових
завдань ускладненого характеру)" (Зубець Н.О.); "Тестові завдання з ділової
української мови (робочий зошит – 1)" (Зубець Н.О.); "Тестові завдання з ділової
української мови (робочий зошит – 3)" (Зубець Н.О.); "Децентралізація від А до Я
(словник ключових понять)" (Курносова О.А.); "Перші кроки до електронного
декларування" (Арабаджиєва І.В.), а також підготовлено 123 інших навчальнометодичних 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, навчально-методичних посібників, інформаційно-довідкових та
статистичних матеріалів, а також періодичні видання (газети "Урядовий
кур'єр", "Запорізька правда"; наукові та науково-практичні журнали
"Держслужбовець", "Місцеве самоврядування" та інш.). Каталоги фонду
бібліотеки, презентаційні матеріали доступні слухачам в електронному вигляді.
Окрім того, слухачі Центру мали вільний доступ до мережі Інтернет,
можливість працювати в комп’ютерному класі.
Питання добору професорсько-викладацького складу залишається для
Центру завжди актуальним. Всього впродовж 2017 року з Центром
співпрацювало 170 викладачів за угодами цивільно-правового характеру на
умовах погодинної оплати праці. Серед них – провідні науковці вищих
навчальних закладів м. Запоріжжя (12 докторів наук, з них мають вчене звання
професора – 3, доцента – 9; 25 кандидатів наук, з них вчене звання професора
має 1 особа, доцента – 12) та 133 фахівця-практика з досвідом роботи в органах
виконавчої влади та місцевого самоврядування. Зокрема, в навчальному
процесі взяли участь заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації
Бойко З.М.; керівні працівники апарату облдержадміністрації; директори та
заступники директорів департаментів облдержадміністрації; керівники інших
структурних підрозділів облдержадміністрації; посадові особи виконавчого
апарату обласної ради; керівники та працівники територіальних органів
центральних органів виконавчої влади; представники прокуратури, адвокатури
та 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
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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; містять рекомендації щодо тематики подальших
навчальних заходів, термінів навчання та його тривалості.
Залучення впродовж 2017 року керівних працівників закладу до
виконання окремих доручень вищих органів влади свідчить про визнання
належного фахового рівня співробітників Центру. Так, керівництвом закладу
підготовлені пропозиції до нормативно-правових актів з питань підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування, зокрема, до проекту Концепції реформування системи
професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад; розроблені проекти законодавчих
актів, а саме: проекти постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" (нова
редакція постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564) та "Про
затвердження Положення про центр підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників
підприємств, установ та організацій" (нова редакція постанови Кабінету
Міністрів України від 16.12.2004 № 1681).
Впродовж року Центр активно співпрацював з районними державними
адміністраціями, районними радами, сільськими, селищними, міськими радами,
у т.ч. об’єднаними територіальними громадами, виконавчим апаратом обласної
ради, апаратом та структурними підрозділами обласної державної адміністрації.
Заклад продовжив активну співпрацю із Запорізьким ВП "Центр розвитку
місцевого самоврядування": участь представників сторін в заходах з
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.
В рамках співпраці з юридичним факультетом Запорізького
національного університету укладено меморандум про співробітництво між
Центром та університетом; організована та проведена зустріч керівних
працівників органів публічної влади Запорізької області за круглим столом на
тему: "Асоціація з ЄС: зарубіжний досвід та перспективи для України". В
роботі "круглого столу" взяв участь представник секретаріату Комітету
Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.
З метою визначення фактичних потреб у підвищенні кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
працівниками закладу було здійснено низку організаційних заходів, які
дозволили вивчити та узагальнити інформацію щодо потреб місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування Запорізької області в
підвищенні кваліфікації кадрів у Центрі. З урахуванням даних потреб впродовж
грудня 2017 року працівниками закладу розроблено та погоджено в
установленому порядку з Нацдержслужбою України план-графік підвищення
кваліфікації на 2018 рік, а також підготовлено проект розпорядження голови
облдержадміністрації
"Про
затвердження
плану-графiка
підвищення
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кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад у Запорізькому центрі
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ
та організацій на 2018 рік".
Впродовж 2017 року працівниками закладу систематично поповнювався
комп’ютерний банк даних щодо державних службовців місцевих органів
виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої
влади; посадових осіб місцевого самоврядування, у т.ч. у розрізі об’єднаних
територіальних громад; працівників державних та комунальних підприємств,
установ та організацій; депутатів місцевих рад, які пройшли підвищення
кваліфікації за різними видами навчальних програм у Центрі.
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 щодо статутної діяльності закладу.
Працівниками навчально-організаційного 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 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.
Протягом року працівниками закладу були здійснені організаційні та
технічні заходи щодо проведення в комп’ютерному класі Центру структурними
підрозділами облдержадміністрації комп’ютерного тестування кандидатів на
зайняття посад державної служби, відповідно до Порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби.
В частині виконання статутних завдань щодо надання методичної та
інформаційної допомоги органам державної влади, органам місцевого
самоврядування, то працівниками закладу постійно надавалась консультативна
допомога районним, сільським, селищним, міським радам, у т.ч. об’єднаним
територіальним громадам, з питань діяльності органів місцевого
самоврядування.
Центром розроблено, погоджено із Міжрегіональним управлінням НАДС
у Дніпропетровській та Запорізькій областях та затверджено в установленому
порядку засновником план-роботи закладу на 2018 рік.
Питання розвитку персоналу, 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, впродовж звітного року:
– директор Центру Яновська Л.І. взяла участь у роботі круглого столу на
тему: "Практичні аспекти реалізації реформи децентралізації влади в
Запорізькій області. Презентація результатів соціологічного опитування", який
проводився 29 березня 2017 року Запорізьким ВП "Центр розвитку місцевого
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самоврядування";
– директор Центру Яновська Л.І та провідний фахівець – юрисконсульт
Долганова О.В. взяли участь у семінарі "Основні концепції регуляторного акта
"Про нормативно-правові документи з питань орендних відносин для об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області"
(20 квітня 2017 року, м. Запоріжжя);
– директор Центру Яновська Л.І., заступник директора Центру
Кононенко І.М., заступник директора – начальник навчально-організаційного
відділу Курносова О.А., начальник експлуатаційно-технічного відділу
Кучеренко О.М., провідний фахівець з навчально-методичних питань
Арабаджиєва І.В., провідний фахівець з інформаційно-аналітичних питань
Чепор О.М., провідний фахівець з інформаційних технологій Ткачук С.В. взяли
участь у роботі круглого столу "Асоціація з ЄС: зарубіжний досвід та
перспективи для України", який проводився Запорізьким центром
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.
– заступник директора – начальник навчально-організаційного відділу
Курносова О.А. взяла участь у щорічній Всеукраїнській науково-практичній
конференції за міжнародною участю «Публічне управління: ціннісні орієнтири,
стандарти якості та оцінка ефективності», яка проводилась Національною
академією державного управління при Президентові України 26 травня
2017 року (м. Київ); навчалася за професійною програмою підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у Запорізькому центрі
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів з 20 по 31 березня 2017 року; в
рамках співпраці зі Запорізьким ВП "Центр розвитку місцевого
самоврядування" взяла участь у семінарі "Ефективне управління освітою в
об'єднаних територіальних громадах. Від створення органу управління освітою
до реалізації плану оптимізації мережі шкіл" (20 березня 2017 року, м.
Запоріжжя);
– начальник нформаційно-аналітичного відділу Скуратовська О.Ю. та
провідний фахівець-бухгалтер Уракова С.І. взяли участь у семінарі-практикумі
"Досвідчений бухгалтер – запорука безпеки діяльності бюджетної установи",
який проводився Громадською організацією "Всеукраїнський бухгалтерський
клуб" при підтримці редакції газети "Баланс-бюджет", ГУ ДФС в Запорізькій
області та Головного управління Державної казначейської служби України у
Запорізькій області (25 травня 2016 року, м. Запоріжжя);
– начальник експлуатаційно-технічного відділу Кучеренко О.М. 2021 березня 2017 року пройшов навчання (підвищення кваліфікації) та перевірку
знань законів, інших нормативно-правових актів з охорони праці на
профспілкових курсах Запорізької обласної ради професійних спілок;
– провідний фахівець з інформаційно-аналітичних питань Чепор О.М.
пройшла навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування у Запорізькому центрі
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів з 20 по 31 березня 2017 року; в
рамках співпраці зі Запорізьким ВП "Центр розвитку місцевого
самоврядування" взяла участь у семінарі "Ефективне управління освітою в
об'єднаних територіальних громад. Від створення органу управління освітою до
реалізації плану оптимізації мережі шкіл" (20 березня 2017 року);
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– заступник директора – начальник навчально-організаційного відділу
Курносова О.А. та фахівець І категорії з навчально-методичних питань
Курченко Я.В. взяли участь у роботі Гендерного форуму – 2017 з актуальних
питань гендерної та сімейної політики (28 березня 2017 року, м. Запоріжжя);
– директор Центру Яновська Л.І. взяла участь у роботі Всеукраїнської
науково-практичної конференції "Розвиток місцевого самоврядування.
Становлення інституту старости", яка проводилась Хмельницьким центром
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій спільно з представництвом Фонду Ганса Зейделя в Україні
(26–27 жовтня 2017 року, м. Хмельницький); Всеукраїнській нараді-семінарі на
тему: "Професійна підготовка та розвиток державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання, перспективи", яка
проводилась Національним агентством України з питань державної служби з
керівниками регіональних і обласних центрів перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (20 вересня
2017 року, м. Одеса); IX щорічних Рішельєвських академічних читаннях на
тему: "Професійна підготовка та розвиток державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання, перспективи", які
проводились Національним агентством України з питань державної служби
(21–22 вересня 2017 року м. Одеса); Муніципальних читаннях імені Антона
Кохановського (Міжнародній науковій конференції), що проводились
Чернівецькою міською радою та Чернівецьким регіональним центром
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій (15 листопада 2017 року, м. Чернівці); VI науково-практичній
конференції "Розумовські зустрічі", що проводилась Сіверським центром
післядипломної освіти та Сіверським інститутом регіональних досліджень (14–
15 грудня 2017 року, м Чернігів); засіданні Координаційної ради Національної
академії державного управління при Президентові України з надання
методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення
кваліфікації на тему "Сучасні виклики системи публічного управління України
у контексті забезпечення якості підвищення кваліфікації керівних кадрів"
(14 грудня 2017, м Чернігів);
– заступник директора – начальник навчально-організаційного відділу
Центру Курносова О.А. взяла участь у роботі семінару "Професіоналізація
служби в органах місцевого самоврядування в контексті реформування
державного управління та децентралізації влади", який проводився
Національним агентством України з питань державної служби (07–08 вересня
2017 року, м. Київ).
Також впродовж року здійснювалися заходи щодо професійного розвитку
викладачів Центру шляхом їх залучення до тренінгових програм міжнародної
технічної допомоги, зокрема, проекту міжнародної технічної допомоги
"Партнерство для розвитку міст" (ПРОМІС); участі у семінарах, які
проводилися центральними органами виконавчої влади, та участі у
дистанційному навчанні, зокрема, навчальному онлайн-курсі "Конфлікт
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інтересів: треба знати!", що проводився Національним агентством з питань
запобігання корупції.
У І півріччі 2017 року спільно із профспілковим комітетом закладу в
установленому законодавством порядку організована та проведена робота щодо
укладання Колективного договору Центру на 2017 – 2020 роки (Колективний
договір укладено, повідомну реєстрацію колективного договору управлінням
праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по
Вознесенівському району проведено).
Впродовж 2017 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 2389898 грн.
З 01.01.2017 здійснено перехід на новий План рахунків бухгалтерського
обліку; оновлено бухгалтерську програму; розроблено та затверджено нове
Положення про облікову політику Центру.
Розроблено та затверджено в установленому порядку Річний план
закупівель Центру. Здійснено заходи щодо його розміщення на майданчику
"Держзакупівлі Онлайн" системи електронних закупівель ProZorro.
Закупівлі товарів, робіт та послуг здійснювалися із застосуванням
системи електронних закупівель ProZorro відповідно до чинного законодавства
України та рішення обласної ради від 20.04.2016 № 2 "Про застосування
електронної системи закупівель товарів, робіт і послуг (ProZorro)", із змінами.
Забезпечено постійне оприлюднення на єдиному веб-порталі
використання публічних коштів Е-Data інформації щодо бюджетних
призначень Центру та їх використання.
У 2017 році своєчасно були укладені договори із суб’єктами
господарювання з метою забезпечення ефективної діяльності Центру як закладу
післядипломної освіти, здійснювався контроль за їх виконанням та своєчасно
вносилися необхідні зміни і доповнення. Системно проводилася позовна та
претензійна роботи.
Забезпечено реалізацію заходів щодо дотримання правил безпеки
життєдіяльності працівниками та слухачами Центру, а також забезпечено
виконання планів заходів з питань пожежної безпеки та цивільного захисту на
2017 рік. Проведені заходи з охорони праці.
Здійснено заходи по забезпеченню безперебійної роботи наявної
оргтехніки, комп’ютерного обладнання.
Своєчасно, у встановлені строки, відповідно до Колективного договору
Центру, була забезпечена виплата заробітної плати штатним працівникам
Центру, а також відповідно до угод цивільно-правового характеру – оплата за
надані послуги викладачам закладу (у безготівковій формі з використанням
миттєвих платіжних карток).
У встановлені терміни було забезпечено перерахування всіх податків та
зборів; подання фінансової та статистичної звітності до відділу фінансового
забезпечення апарату облдержадміністрації, Головного управління статистики в
Запорізькій області, Головного управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, Фонду соціального страхування України у
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Запорізькій області, районних управлінь Пенсійного фонду України та
Головного управління Державної фіскальної служби України у Запорізькій
області та інш.
З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку
шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна, у Центрі проведено
щорічну інвентаризацію з дотриманням вимог чинного законодавства. 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; опрацьовані нормативно-правові акти обласної ради щодо
майнових операцій з майном спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Запорізької області, зокрема, рішення обласної ради від 09.10.2017
№ 46 "Про нормативно-правові документи з питань розпорядження майном, що
є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької
області".
На кінець 2017 року кредиторська заборгованість відсутня.
Бухгалтерією Центру своєчасно підготовлено та надано до відділу
фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації проект бюджетного
запиту на 2018 рік та прогнозні показники на 2019-2020 роки.
Впродовж року Центр дотримувався норм бюджетного законодавства
України, про що свідчить відсутність відповідних протоколів.

Директор Центру

Л. ЯНОВСЬКА

