
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

у Волинському регіональному центрі підвищення кваліфікації 

ПОКАЗНИКИ

І. Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію

1.1. за категоріями: 3250 4684 2117
1.1.1. державні службовці органів виконавчої влади 3250 4684

категорія А 2 0

категорія Б 1162 1631

категорія В 2086 3053

1.1.2. посадові особи місцевого самоврядування 2117

III категорія 9

IV категорія 121

V категорія 562
VI категорія 673

VII категорія 752

1.1.3. інші категорії слухачів 0 8 625

депутати місцевих рад 257

голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники 1

службові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 0 7 368

1.2. за програмами підвищення кваліфікації: 3250 4684 2750

1.2.1. професійними (сертифікатними) 473 634 123

загальними 327 429 108

спеціальними 146 205 15

1.2.2. короткостроковими 2777 4050 2627

загальними 1373 2426 441

спеціальними 1404 1624 2186

ПОКАЗНИКИ

2020 рік

ІІ. Кількість викладачів, які залучені до навчання (осіб)

2.1. науково-педагогічні працівники: 32

2.1.1. які мають лише досвід викладання 0
2.1.2. які мають вчені звання та/або науковий ступінь 31

2.1.3. мають досвід роботи в державних органах, органах місцевого самоврядування тощо 1

2.2. фахівці, які мають досвід роботи в державних органах, органах місцевого самоврядуванн 59

2.2.1. які мають лише практичний досвід 59

2.2.2. які мають вчені звання та/або науковий ступінь 0

2.3. представники та експерти інститутів громадянського суспільства 12

2.4. представники та експерти програм (проєктів) міжнародної технічної допомоги 16

ІІІ. Науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації (кількість)

3.1. розроблено навчально-методичних посібників 4

3.2. розроблено  програм підвищення кваліфікації 64

з них:

3.2.1. загальних професійних (сертифікатних) 4

3.2.2. спеціальних професійних (сертифікатних) 5

3.2.3. загальних короткострокових 21

3.2.4. спеціальних короткострокових 34

ІV. Джерела та обсяги фінансування підвищення кваліфікації у закладі післядипломної освіти ( грн.) 

Всього

зокрема:

4.1. з державного бюджету 0,00   

4.2. з місцевого бюджету

4.3. за кошти міжнародної технічної допомоги (грантів) 0,00   

4.4. з інших надходжень, не заборонених законодавством

про підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, 
їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування 

та депутатів місцевих рад у 2020 році у

центральні органи 
виконавчої влади

місцеві органи 
виконавчої влади

органи місцевого 
самоврядування

3 589 372,88   

3 373 106,02   

216 266,86   


