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2. лютий Особи, зараховані до кадрового резерву на 

посади державних службовців ІV-VІ категорій 

посад місцевих органів виконавчої влади 

 

20 
 

10 Професійна  програма 

 

 

3. лютий 

(І етап),    

березень 

(ІІ етап) 

Державні службовці V–VIІ  категорій посад 

апарату та структурних підрозділів обласної, 

районних державних адміністрацій, окремих 

територіальних підрозділів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, які 

працюють на займаних посадах до одного року 

25 

 

10 Професійна  програма 

 

 

4. квітень- 

червень 

 

Державні службовці та посадові особи V–VII  

категорій посад апарату та структурних 

підрозділів Володимир-Волинської  райдерж-

адміністрації та районної ради, окремих 

територіальних підрозділів центральних органів 

виконавчої влади району, вперше прийняті на 

службу та які впродовж останніх п’яти років не 

підвищували кваліфікацію (без відриву від 

роботи) 

40 10 Професійна програма  

5. квітень- 

червень 

 

Посадові особи V–VII категорій посад 

Нововолинської міської ради, вперше прийняті 

на службу та які впродовж останніх п’яти років 

не підвищували кваліфікацію (без відриву від 

роботи) 
 

25 10 Професійна  програма 

 

 

6. травень  Посадові особи V-VII категорій посад 

виконавчих  апаратів обласної, районних та 

міських (міст обласного значення) рад, які 

впродовж останніх п’яти років не підвищували 

кваліфікацію 

20 10 Професійна  програма 

 
 

                              

                            Усього за І півріччя: 170 осіб,  6  груп                                   

                                                      З них: 110 - державні службовці;  60 - посадові особи місцевого самоврядування 
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ІІ півріччя 

7. вересень- 

листопад 

 

Державні службовці та посадові особи V–VII 

категорій посад апарату та структурних 

підрозділів Маневицької райдержадміністрації 

та районної ради, вперше прийняті на службу та 

які впродовж останніх п’яти років не 

підвищували кваліфікацію (без відриву від 

роботи) 
 

40 

 

10 Професійна  програма  

8. жовтень-

листопад 

Державні службовці та посадові особи V–VII 

категорій посад апарату та структурних 

підрозділів Ківерцівської райдержадміністрації 

та районної ради, вперше прийняті на службу та 

які впродовж останніх п’яти років не 

підвищували кваліфікацію (без відриву від 

роботи) 
 

40 10 Професійна програма  

9. листопад 

(І етап) 

Новообрані сільські, селищні, міські (міст 

районного значення) голови (за окремим 

графіком)   

120 

4 гр. 

5 Професійна програма  

10. грудень 

(І етап) 

Новообрані секретарі сільських, селищних, 

міських (міст районного значення) рад (за 

окремим графіком)  
 
 

120 

4 гр. 

5 Професійна програма  

      
                           

                           Усього за ІІ півріччя: 320 осіб, 10  груп           

                                                        з них: 80 - державні службовці; 240 - посадові особи місцевого самоврядування 
 

                           

                           Усього за рік: 490 осіб, 16 груп                                   

                                         з них: 190 – державні службовці; 300 – посадові особи місцевого самоврядування  
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Тематичні  короткострокові  семінари, тренінги 
 

 

І півріччя 
 

1. січень-

червень 

Державні службовці та посадові особи ІV-VІІ 

категорій посад місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування (за 

окремим графіком) 
 

150 

6 гр. 

1 

 

Запобігання корупції у сферах 

державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування  

 

2. січень Керівники та спеціалісти уповноважених 

підрозділів (уповноважені особи) з питань 

запобігання та виявлення корупції місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, посадові особи юридичних осіб 

публічного права 
 

30 

 

3 

 

Організація роботи щодо 

запобігання корупції в органах 

державної влади 

 

3. лютий-

березень 

Землевпорядники сільських, селищних рад 

(за окремим графіком) 
 

240 

6 гр. 

4 Правові та практичні аспекти 

регулювання земельних відносин 

 

4. лютий Державні службовці та посадові особи  V-VІ 

категорій посад  місцевих органів державної 

влади 
 

25 1 Актуальні проблеми гендерної 

рівності в Україні 

 

5. лютий-

березень 

Державні службовці та посадові особи місцевих 

органів державної влади, посадові особи 

юридичних осіб публічного права 

100 

4 гр. 

1 

 

Фінансовий контроль як  

інструмент антикорупційної 

політики. Методологія заповнення 

декларації 
 

 

6. лютий Державні службовці та посадові особи V-VI 

категорій  посад місцевих органів державної 

влади 
 

20 1 Особистісна та професійна 

самоактуалізація особистості 

 

7. березень Державні службовці  апаратів, структурних 

підрозділів обласної та районних державних  

адміністрацій, апаратів районних рад   
 

 

20 

 

3 

 

Організаційно-правові засади 

діяльності органу виконавчої 

влади/ органу місцевого 

самоврядування 
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8. березень 

 

Заступники голів райдержадміністрацій та 

начальники (управлінь) відділів з питань  

економіки райдержадміністрацій, виконавчих 

комітетів міських (міст обласного значення) рад 

30 

 

2 

 

Актуальні питання соціально-

економічного розвитку регіону. 

Стратегія реформ-2020 

 

9. березень  Спеціалісти з питань  режимно-секретної, 

оборонної та мобілізаційної роботи апаратів 

райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст 

обласного значення) рад, структурних 

підрозділів облдержадміністрації   
 

 

 

25 
 

2 

 

Організаційно-правові засади 

режимно-секретної, оборонної та 

мобілізаційної роботи: практичні 

аспекти 

 

10. березень Державні службовці V-VI категорій посад 

місцевих органів виконавчої влади 
 

 

20 3 

 

Організаційні цінності у системі 

державного управління 

 

11. квітень- 

травень 

Керівники, спеціалісти апаратів та структурних 

підрозділів обласної і районних державних 

адміністрацій - учасники І та ІІ турів щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний 

службовець» 
 

 

40 

2 гр. 

3 

 

Комплексна програма підвищення 

кваліфікації державних службовців 

в рамках проведення щорічного 

Всеукраїнського конкурсу 

«Кращий державний службовець» 
 

 

12. квітень Державні службовці та посадові особи V-VI 

категорій посад місцевих органів державної 

влади 
 

 

20 2 

 

Мистецтво публічного виступу  

13. квітень  Спеціалісти структурних підрозділів обласної та 

апаратів районних державних адміністрацій, 

відповідальні за ведення контролю за 

виконанням документів  
 

 

 

35 

2 гр. 

2 

 

Контроль та виконавська 

дисципліна в органах виконавчої 

влади 

 

14. квітень Державні службовці та посадові особи місцевих 

органів державної влади, які координують  

роботу в сфері  протидії торгівлі людьми 
 

 

 

20 

 

2 

 

Протидія торгівлі людьми 
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15. травень Державні службовці та посадові особи  V-VI 

категорій посад місцевих органів державної 

влади 
 

 

20 1 Конфлікти в організації: шляхи 

попередження та вирішення 

 

16. травень Викладачі центру 20 3 Застосування інноваційних 

технологій навчання в системі 

підвищення кваліфікації 
 

 

17. травень Спеціалісти VI-VII категорії посад структурних 

підрозділів обласної  та районних державних 

адміністрацій  
 

20 

 

3 Організація діяльності державного 

службовця 

 

18. червень 

 

Заступники голів райдержадміністрацій, 

керівники відділів (завідувачі секторів) 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю апаратів райдержадміністрацій  
 

25 2 

 

Взаємодія органів державної влади 

та громадянського суспільства 

 

19. червень Державні службовці та посадові особи місцевих 

органів державної влади 

20 1 Зв’язки з громадськістю в системі 

управлінської діяльності  
 

 

20. червень Керівники апаратів райдержадміністрацій 
 

16 3 Управлінський менеджмент  

21. червень Керуючі справами районних рад 16 3 Управлінський менеджмент  

22. червень Спеціалісти з питань роботи зі зверненнями 

громадян структурних підрозділів облдерж-

адміністрації, окремих територіальних 

підрозділів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади 

25 

 

2 

 

Організація роботи зі зверненнями 

громадян 

 

 

23. червень Сільські, селищні, міські (міст районного 

значення) голови 

25 3 

 

Сільський зелений туризм як 

складова сталого розвитку 

територіальних громад 

 

                            

                          Усього за  І півріччя: 960  осіб, 38 груп                         

                                                      з них: 480 - державні службовці; 460 - посадові особи місцевого самоврядування 

                                                                  20- інші категорії 
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ІІ півріччя 
 

24. вересень-

грудень 

Державні службовці та посадові особи ІV-VІІ 

категорій посад місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування (за 

окремим графіком) 

100 

5 гр. 

1 

 

Запобігання корупції у сферах 

державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування 

 

25. вересень Керівники (спеціалісти) районних та міських 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

20 

 

2 

 

Новітні технології соціальної 

роботи 

 

26. вересень 

 

Державні службовці та посадові особи V-VI 

категорій посад місцевих органів державної 

влади, відповідальні за забезпечення доступу до 

публічної інформації 

40 

 

2 

 

Відкритість і прозорість органів 

державної влади в контексті 

законодавства про доступ до 

публічної інформації 

 

27. вересень Начальники  відділів ведення Державного 

реєстру виборців апаратів райдержадміністрацій 

та виконавчих комітетів міських (міст обласного 

значення) рад 

20 2 Практичні аспекти застосування 

виборчого законодавства  

 

28. жовтень Заступники голів райдержадміністрацій з 

гуманітарних  питань, начальники управлінь 

соціального захисту населення райдерж-

адміністрацій 

25 2 Актуальні питання соціально-

економічного розвитку регіону. 

Стратегія реформ -2020 

 

29. жовтень Посадові особи структурних підрозділів 

облдержадміністрації, окремих територіальних 

підрозділів центральних органів виконавчої 

влади, які забезпечують співпрацю із засобами 

масової інформації та громадськими 

організаціями 

25 2 

 

Взаємодія органів державної влади 

та громадянського суспільства 

 

30. жовтень Спеціалісти з питань роботи зі зверненнями 

громадян апаратів райдержадміністрацій та  

виконавчих апаратів районних рад 

20 2 

 

Організація роботи зі  зверненнями 

громадян 
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31. жовтень Державні службовці апаратів, структурних 

підрозділів обласної та районних державних  

адміністрацій, апаратів районних рад   
 

 

20 

 

3 

 

Організаційно-правові засади 

діяльності органу виконавчої 

влади/ органу місцевого 

самоврядування 
 

 

 

32. жовтень Державні службовці та посадові особи місцевих 

органів державної влади 
 

20 

 

2 

 

Тренінг стресостійкості 

 

 

33. листопад Спеціалісти VI-VII категорії посад структурних 

підрозділів обласної та районних державних 

адміністрацій 
 

20 

 

3 Організація діяльності державного 

службовця 

 

34. листопад Начальники загальних відділів апаратів 

райдержадміністрацій, апаратів міських (міст 

обласного значення) районних рад 

30 

2 гр. 

2 

 

Діловодство та документування в 

органах виконавчої влади та 

органах місцевого самоврядування. 

Доступ до публічної інформації 
 

 

35. грудень Спеціалісти структурних підрозділів 

облдержадміністрації, окремих територіальних 

підрозділів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, відповідальні за 

діловодство 
 

20 1 

 

Діловодство та документування в 

органах виконавчої влади. Доступ 

до публічної інформації 

 

36. 
 

грудень Державні службовці та посадові особи місцевого 

самоврядування місцевих органів державної 

влади 
 

20 

 

3 

 

Протидія насильству в сім’ї 

 

 

                   

                                Усього за ІІ півріччя: 380  осіб,  18 груп                      

                                                           з них: 230 - державні службовці; 150 - посадові особи місцевого самоврядування      

  
                                

                               Усього за рік: 1340 осіб, 56 груп                                

                                              з них: 710 – державні службовці; 610 – посадові особи місцевого самоврядування; 

                                                         20 – інші категорії  
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Тематичні постійно діючі семінари 
 

1. протягом 

року 

Державні службовці та посадові особи  

місцевих органів державної влади (за 

окремим графіком) 

100 

4 гр. 

1 

 

Законодавство у сфері державної 

служби та  служби в органах 

місцевого самоврядування  
 

 

 

2. протягом 

року  

Державні службовці та посадові особи 

місцевих органів державної влади  (за 

окремим графіком) 

80 

3 гр. 

1 

 

Децентралізація влади та 

реформування місцевого 

самоврядування. Стратегія реформ -  

2020 
 

 

3. протягом 

року 

Сільські, селищні, міські (міст районного 

значення) голови (за окремим графіком) 

60 

3 гр. 

 

2 Децентралізація фінансової 

системи, зміцнення матеріальної і 

фінансової системи місцевого 

самоврядування 

 

4. протягом 

року 

Сільські, селищні, міські (міст районного 

значення) голови (за окремим графіком) 

120 

4 гр. 

3 Актуальні питання діяльності 

органів місцевого самоврядування 
 

 

5. протягом 

року 

Секретарі, сільських, селищних, міських (міст 

районного значення) рад 

120 

4 гр. 

3 

 

Організація діяльності секретаря 

сільської, селищної, міської (міста 

районного значення) ради 
 

 

 

6. протягом 

року 

Державні адміністратори, адміністратори  

ЦНАП райдержадміністрацій та міських (міст 

обласного значення) рад 
 

 

30 

 

4 

 

Організаційно - правові засади 

надання адміністративних послуг 

місцевими органами влади 

 

7. протягом 

року 

Державні службовці та посадові особи 

місцевих органів державної влади   

40 

2 гр. 

3 

 

Культура усної та писемної фахової 

мови 
 

 

8. протягом 

року 

Керівники (спеціалісти) юридичних служб 

структурних підрозділів облдержадміні-

страції, апаратів райдержадміністрацій, 

виконавчих апаратів районних рад, окремих 

територіальних підрозділів міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади 

30 

2 гр. 

2 

 

Правове забезпечення діяльності 

місцевих державних адміністрацій 

та органів місцевого 

самоврядування 

 



10 

 

9. протягом 

року 

Керівники, спеціалісти служб персоналу  

структурних підрозділів облдержадміністра-

ції, апаратів та окремих структурних 

підрозділів райдержадміністрацій, виконав-

чих апаратів районних рад, окремих 

територіальних підрозділів міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади 
 

45 

3 гр. 

4 

 

Правові та практичні аспекти 

організації діяльності служб 

персоналу в органах виконавчої 

влади та органах місцевого 

самоврядування  

 

10. протягом 

року 

Державні службовці та посадові особи 

місцевих органів державної влади, сільські та 

селищні голови 
 

40 

2 гр. 

3 

 

Стратегічне планування та 

управління проектами  
 

 

11. протягом 

року 

Державні службовці та посадові особи 

місцевих органів державної влади  
 

25 5 Академія лідерства   

12. протягом 

року 

Бухгалтери органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, 

бюджетних установ та організацій 
 

40 

2 гр. 

2 

 

Бухгалтерський облік та фінансова 

звітність у бюджетних установах 

 

13. протягом 

року 

Студенти вищих навчальних закладів регіону 60 

2 гр. 

10 Школа молодого державного 

службовця 

 

14. протягом 

року 

Державні службовці та посадові особи 

місцевих органів державної влади 
 

80 

5 гр. 

3 

 

ІТ-менеджмент в державному 

управлінні. Практика застосування 

інструментів електронного 

урядування 

 

 

15. протягом 

року 

Державні службовці та посадові особи  

місцевих органів державної влади  

 

40 

2 гр. 

5 

 

Європейська інтеграція України  

16. протягом 

року 

Державні службовці та посадові особи 

місцевих органів державної влади 

 

40 

3 гр. 

10 

 

Ділова іноземна (англійська) мова  



11 

 
 


