Інформація
про діяльність Волинського обласного центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій за 2015 рік
Протягом 2015 року зусилля колективу Центру були спрямовані на розвиток
професіоналізму слухачів, збагачення та оновлення їх знань, формування
управлінської культури, сучасних підходів до професійної діяльності, спонукання до
систематичного оновлення знань та самостійного підвищення кваліфікації для
забезпечення ефективної діяльності органів влади регіону.
Про результати діяльності колективу яскраво свідчить оцінка навчального
процесу слухачами: 81 відсоток державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування зазначили, що підвищення кваліфікації виправдало їхні сподівання,
для 19 відсотків слухачів - перевищило сподівання; 52 відсотка слухачів оцінили
організацію навчального процесу на «добре» і 48 відсотків – на «дуже добре».
Проведене в 2015 році анкетне опитування «Центр очима органів місцевої
влади», участь у якому взяли 46 установ органів державної влади області
(райдержадміністрації, районні ради, структурні підрозділи облдержадміністрації),
засвідчило, що 91 % споживачів послуг вважає, що імідж Центру на ринку надання
освітніх послуг є позитивним; місцеві органи виконавчої влади найбільше
характеризують Центр як «професійний» (81%), як такий, що «йде в ногу з часом»
(65%), «відповідальний» (48%). Серед позитивних характеристик Центру споживачі
традиційно першість віддають якості проведення навчальних занять (31 установа),
на другому місці – вивчення потреб у підвищенні кваліфікації та їх урахування в
організації підвищення кваліфікації (25 установ), третє місце розділено між двома
характеристиками – атмосфера, що панує у Центрі та відношення до слухачів;
високий професіоналізм викладачів (по 20 установ).
Про це яскраво свідчить також оцінка навчального процесу самими слухачами:
80,4% державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
зазначили, що підвищення кваліфікації виправдало їхні сподівання, а для 18,2% перевищило сподівання.
Взаєморозуміння і тісна співпраця з обласною державною адміністрацією,
обласною радою, висококваліфікований викладацький склад, сучасна навчальноматеріальна база, застосування прогресивних освітніх та інформаційних технологій,
систематичне вивчення та аналіз кількісних і якісних потреб у підвищенні кваліфікації
дозволили Центру професійно проводити навчання посадовців, забезпечувати його
безперервний та випереджаючий характер, оперативно надавати консультативну
допомогу органам влади та виконати в повному обсязі план-графік підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування області
на 2015 рік.
Як результат, упродовж року в Центрі підвищили кваліфікацію 4344 осіб, що
становить 150 відсотків від плану. Із загальної кількості осіб 2352 - державні
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службовці, 1432 - посадові особи місцевого самоврядування, 560 - працівники
підприємств, установ і організацій.
У порівнянні з минулим роком на 50% зросла кількість посадовців, які
підвищили кваліфікацію за професійними програмами: 689 осіб – у 2015 році, 459–
у 2014 році.
Вагому частку (57%) займають виїзні навчання без відриву від роботи, участь
у яких взяли державні службовці та посадові особи V–VII категорій посад апаратів
та структурних підрозділів Горохівської, Володимир-Волинської, Ківерцівської,
Маневицької райдержадміністрацій, районних рад, окремих територіальних органів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади районів, вперше
прийняті на службу та які впродовж останніх п’яти років не підвищували
кваліфікацію, посадові особи V–VII категорій посад Нововолинської міської ради,
вперше прийняті на службу та які впродовж останніх п’яти років не підвищували
кваліфікацію.

За професійною програмою навчалися: особи, зараховані до кадрового резерву
на посади державних службовців ІV-V категорій посад місцевих органів виконавчої
влади; державні службовці V-VІІ категорій посад апарату та структурних підрозділів
облдержадміністрації, окремих територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, які працюють на займаних посадах до одного
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року та які не підвищували кваліфікацію упродовж останніх п'яти років; посадові
особи місцевого самоврядування Луцької міської ради, які працюють на займаних
посадах до одного року.
Проведено перший етап навчання за професійною програмою новообраних
голів та секретарів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад.
Навчанням охоплено 235 посадових осіб органів місцевого самоврядування.

На допомогу новообраним сільським, селищним головам працівниками
Центру підготовлено навчально-методичні матеріали з питань проведення першої
сесії, організації роботи новообраної місцевої ради. З метою покращення роботи
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секретарів місцевих рад області підготовлено методичні матеріали з питань
діловодства, архівної справи, порядку ведення військового обліку і бронювання
військовозобов'язаних в органах місцевого самоврядування.
У зв’язку з динамічними змінами у суспільстві, новими вимогами, що
висуваються перед управлінцями, акцент у навчанні зміщувався на проведення
тематичних короткострокових та постійно діючих семінарів. Як показує практика,
вони відіграють особливу роль у професіоналізації державної служби, оскільки
мають певні переваги перед іншими видами підвищення кваліфікації. Саме такі
навчання охоплюють більшу кількість слухачів та сприяють більш якісному
задоволенню потреб замовників у навчанні.
Найактуальнішими були семінари з питань децентралізації влади та
реформування місцевого самоврядування, соціальної і гуманітарної політики,
стратегії економічного розвитку, інноваційної діяльності, управління проектами,
запобігання корупції, європейської інтеграції, державної мовної політики та
культури мовлення, ділової іноземної мови тощо.
За програмами тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів
навчалося 92% усіх слухачів Центру. Всього 4013 осіб. У порівнянні з минулим
роком, на 44% зросла кількість посадовців, які підвищували кваліфікацію за
програмами постійно діючих семінарів.
Значна увага приділялася підвищенню кваліфікації керівників та спеціалістів
місцевих органів виконавчої влади за програмами семінарів «Організаційно-правові
засади діяльності органу виконавчої влади», «Правове забезпечення діяльності
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування»,
«Управлінський менеджмент», «Контроль та виконавська дисципліна в органах
виконавчої влади», «Організація роботи зі зверненнями громадян», «Діловодство та
документування в органах виконавчої влади», «Організаційно-правові засади
надання адміністративних послуг місцевими органами влади», «Правові та
практичні аспекти організації діяльності служб персоналу в органах виконавчої
влади та органах місцевого самоврядування», «Забезпечення виконання в області
законодавства про місцеві вибори», «Відкритість і прозорість органів державної
влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації»,
«Бухгалтерський облік та фінансова звітність у бюджетних установах» та ін.
За дорученням голови облдержадміністрації тричі
проведено навчання голів районних державних
адміністрацій області за програмою тематичного
короткострокового семінару
«Організаційно-правові
засади діяльності районної
державної
адміністрації».
Тематичне
наповнення
семінарів складали питання щодо формування і
наповнення місцевих бюджетів, адміністрування
місцевих податків і зборів, дотримання фінансово6

бюджетної дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях, підвищення
енергоефективності області, взаємодії з громадськістю, регулювання земельних
відносин тощо.
За програмою такого ж семінару навчалися
заступники голів
райдержадміністрацій. У ході двох занять розглянуті питання місцевого та
регіонального розвитку в контексті децентралізації влади, зокрема перспективний
план формування територій громад Волинської області, основні напрямки державної
фінансової та фіскальної політики в частині децентралізації фінансів, місцевих
податків та зборів. Слухачі обговорили актуальні питання соціального забезпечення
та соціального захисту громадян, функціонування мережі закладів освіти, охорони
здоров’я, питання удосконалення надання адміністративних послуг.

Надзвичайно
важливими
були
систематичні
навчання
державних
адміністраторів, адміністраторів ЦНАП райдержадміністрацій та міських (міст
обласного значення) рад, посадовців апаратів та структурних підрозділів
райдержадміністрацій, окремих територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади області, які взяли участь у шести заняттях
тематичного постійно діючого семінару «Організаційно-правові засади надання
адміністративних послуг місцевими органами влади».
На вимогу часу, в першому кварталі 2015 року проведено шість тематичних
короткострокових семінарів «Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної
політики. Методологія заповнення декларації про майно, доходи, витрати і
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зобов’язання фінансового характеру» для посадовців органів державної влади
області. Навчанням охоплено 526 осіб.
Спільно з Офісом реформ в області проведено цикл семінарів (в т.ч. 7 виїзних) з
питань децентралізації влади, зокрема фінансової системи, зміцнення матеріальної і
фінансової основи місцевого самоврядування в контексті Закону України “Про
добровільне об'єднання територіальних громад” для міських, сільських, селищних
голів, державних службовців Державної казначейської служби України у Волинській
області (485 осіб).
Продовжувалася позитивна практика проведення семінарів з питань
запобігання корупції. Так у п'ятнадцяти тематичних короткострокових семінарах
«Запобігання корупції у сферах державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування» взяли участь 663 посадовці області.
За програмою тематичного короткострокового семінару «Правові та практичні
аспекти регулювання земельних відносин» навчалися 232 спеціалістаземлевпорядника міських, сільських, селищних рад області.
За підтримки Ради Європи
відбувся
тематичний
постійно
діючий
семінар
«Академія
лідерства» для посадових осіб
місцевого
самоврядування
сільського, селищного, районного та
міського рівнів, які обіймають
керівні посади. Навчання в Академії
лідерства, яке побудоване в тренінговій формі на базі
інструментарію Програми Ради Європи «Посилення
інституційної
спроможності
органів
місцевого
самоврядування в Україні», стало логічним продовженням
уроків лідерства, проведених у грудні 2014 року. Метою цієї
програми була підримка й розвиток лідерського потенціалу
керівників місцевих громад, активізація й розширення
особистісного та професійного досвіду учасників,
застосування набутих знань у практичній діяльності. Упродовж трьох сесій учасники
тренінгу мали можливість ознайомитися з сучасними європейськими інструментами
та підходами до управління громадою. Одним із підсумків семінару є те, що його
учасники актуалізували й отримали нові теоретичні знання з питань «доброго
врядування», «партисипативного менеджменту», «емоційного інтелекту»,
«бенчмаркінгу», «підзвітності та прозорості», «міжмуніципальної співпраці», які
стануть добрим підґрунтям для ефективної роботи на місцях.
Системного характеру набули навчання директорів районних, міських центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за програмою тематичного
короткострокового семінару «Новітні технології соціальної роботи».
На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 16.08.2013
№ 508 «Про затвердження Програми навчання спеціалістів щодо надання допомоги
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особам, які постраждали від торгівлі людьми», плану заходів щодо виконання в
області у 2013–2015 роках Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі
людьми на період до 2015 року (розпорядження голови облдержадміністрації
01.02.2013р. №35) у 2015 році проведено ряд семінарів-тренінгів «Протидія торгівлі
людьми» для працівників сфери соціального захисту у рамках проекту «Поширення
Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії
торгівлі людьми», підтриманого Координатором проектів ОБСЄ в Україні. Заходи
проходили завдяки співпраці з обласними громадськими організаціями «Асоціація
місцевого розвитку „Велес”» і «Волинські перспективи».
У рамках проекту «Навчання формальних та неформальних лідерів та лідерок
сільських громад щодо гендерної інтеграції в процеси мобілізації сільських громад»
відбувся семінар-тренінг з питань активізації сільських громад. Проект реалізує
Український жіночий фонд за фінансової підтримки проекту Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) АгроІнвест. Учасниками цього навчального заходу
були сільські голови, депутати місцевих рад, голови громадських організацій,
активісти територіальних громад. У ході семінару його учасники обговорювали
завдання органів місцевого самоврядування щодо організації роботи з громадою,
зміст і класифікацію місцевих ресурсів, карту людських ресурсів громади, моделі
мобілізації ресурсів громади, їх основні характеристики та можливості застосування
з метою залучення маргінальних груп до процесу врядування тощо.
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З метою підвищення ефективності висвітлення діяльності органів виконавчої
влади щодо поширення інформації про здійснення в Україні реформ, забезпечення
відкритості та поглиблення зв’язків з громадськістю проведені тематичні
короткострокові семінари «Взаємодія органів державної влади та громадянського
суспільства» за участю працівників відділів (секторів) райдержадміністрацій,
міських
(міст
обласного
значення)
рад,
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, окремих територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, які відповідають за реалізацію державної
інформаційної політики в області (всього 38 осіб).
У День української писемності та мови (9 листопада) Центр долучився до
участі в загальнонаціональній акції – написання Радіодиктанту національної єдності.
Продемонстрували єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово, працівники
Центру спільно з представниками владних структур області.

Особливо витребуваними були навчання з питань європейської інтеграції
України для державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації,
окремих територіальних органів міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, відповідальних за питання європейської інтеграції.
Державні службовці та посадові особи місцевих органів державної влади
вдосконалювали базові знання англійської мови за програмою тематичного постійно
діючого семінару «Ділова іноземна мова» та навики роботи з комп'ютером,
навчаючись за програмою тематичного постійно діючого семінару «ІТ-менеджмент в
державному управлінні. Практика застосування інструментів електронного
урядування».
Проведено чотири виїзних заняття у Маневицькому районі за програмою
тематичного постійно діючого семінару «Стратегічне планування та управління
проектами». Проектному менеджменту навчалися державні службовці, посадові
особи місцевих органів державної влади, сільські голови району, усі зацікавлені
особи у залученні інвестицій та реалізації проектів у межах територіальної громади.
Значний практичний ефект мав тематичний короткостроковий семінар
«Сільський туризм як підприємницька діяльність», що був проведений для
керівників (спеціалістів) структурних підрозділів райдержадміністрацій з питань
туризму, сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів.
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На належному організаційно-методичному рівні проведено І та ІІ тури
щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації
«Кращий спеціаліст» та «Кращий керівник».

Дев'ятий рік поспіль успішно працює Школа молодого державного службовця,
слухачі якої з урахуванням функціональних напрямків своєї підготовки та особистих
побажань
пройшли
стажування
в
апараті,
структурних
підрозділах
облдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, а також у територіальних
підрозділах центральних органів виконавчої влади області. За результатами навчання
та власним бажанням студенти були зараховані до кадрового резерву на посади
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
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Протягом року закріпилася позитивна тенденція щодо поліпшення якісного
складу викладацьких кадрів: збільшилася кількість кандидатів і докторів наук,
працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, які
залучаються до навчання державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування.
За участю головного наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН
України, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН
України
О.І.Пометун
для
викладачів
Центру
проведено
тематичний
короткостроковий семінар «Запровадження сучасних методів навчання дорослих у
системі підвищення кваліфікації». Учасники навчання мали можливість оновити й
отримати нові знання з теорії та методики сучасної лекції як форми навчання,
дізнатися про можливості інтерактивної взаємодії викладача й учасників навчання та
прийоми активізації слухачів під час лекції тощо.
Реалізацію навчальних програм підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування забезпечує 326 викладачі.
Серед викладацького складу – 23 докторів наук, 51 – кандидатів наук, 252 –
викладачі-практики, працівники органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
Належний рівень підвищення кваліфікації слухачів забезпечується шляхом
постійної актуалізації змісту та удосконалення науково-методичного забезпечення
навчального процесу. Працівники Центру спільно з науковцями вишів та
управлінцями-практиками для кожної категорії слухачів розробляють відповідне
програмне та навчально-методичне забезпечення. У 2015 році було розроблено 20
програм та 64 навчальних посібників, у тому числі збірників нормативно-правових
документів, інструктивно-методичних матеріалів для практичних занять,
методичних матеріалів для самостійного опрацювання слухачами на паперових та
електронних носіях. Працівники Центру забезпечують постійне оновлення
електронних (тематичного та алфавітного) реєстрів навчальної літератури,
публікацій періодичних видань.
Невід’ємною складовою навчального процесу є здійснення контролю
отриманих знань шляхом проведення комплексного підсумкового тестування,
підсумкової співбесіди та захисту випускних кваліфікаційних робіт на основі
розроблених критеріїв оцінювання знань і вмінь слухачів. Вагоме місце займає
комп'ютерне тестування.
Створення та програмне забезпечення ведення системи електронного обліку
слухачів надає можливість здійснення оперативного аналізу якісного і кількісного
складу слухачів, формування звітності у Центрі.
Підвищенню ефективності діяльності Центру, налагодженню зворотнього
зв’язку зі споживачами наших послуг сприяє створення і функціонування власного
веб-сайту. Вся інформація подається в режимі он-лайн.
У Центрі відпрацьована чітка система надання платних освітніх послуг, що
сприяє розширенню та модернізації навчально-матеріальної бази (забезпечення
сучасними технічними засобами навчання, поповнення бібліотечного фонду),
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охопленню навчанням без відриву від роботи працівників районних державних
адміністрацій, районних рад тощо. За програмою госпрозрахункового тематичного
постійно діючого семінару «Правові та практичні аспекти державних закупівель в
Україні» у 2015 році підвищили кваліфікацію 135 спеціалістів з питань державних
закупівель.
Для 63 спеціалістів у сфері здійснення закупівель структурних підрозділів
облдержадміністрації та райдержадміністрацій, осіб, визначених відповідальними за
проведення електронних закупівель та осіб, відповідальних за інформатизацію,
проведено семінар-практикум з питань впровадження електронних закупівель
товарів, вартість яких не перевищує суми, визначеної Законами України “Про
здійснення державних закупівель” та “Про особливості здійснення закупівель в
окремих сферах господарської діяльності” .
Вагоме місце у роботі Центру займає лабораторії моніторингу, прогнозування
та планування, яка забезпечує системність та плановість у вивченні потреб, очікувань
та задоволеності споживачів, моніторинг ефективності навчального процесу, що
позитивно відображається у якісних показниках діяльності Центру.
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