ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
про підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій протягом 2016 року
I. Чисельність викладачів, які беруть участь у процесі підвищення кваліфікації, державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування:
Всього:
216

216

Штатний склад:
Сумісники:
Погодинники:
В тому числі:
Доктори наук
(всього/ штатн. склад)
Кандидати наук
(всього/ штатн. склад)
Працівники органів влади (всього)

10
29
177

ІІ. Навчально-методичні матеріали, розроблені навчальним закладом за 2016 рік (кількість), перелік надати
окремим додатком:
навчальні програми за основними видами підвищення
кваліфікації
підручники і навчальні посібники
інші навчально-методичні матеріали

ІІІ. Чисельність осіб, які підвищили кваліфікацію за
категоріями
3.1.

Всього, з них за категоріями:
III категорія
IV категорія
V категорія
VI категорія
VII категорія
категорія А *
категорія Б *
категорія В*

3.2.

за професійними програмами

3.3.

за програмами тематичних постійно діючих семінарів

3.4.

за програмами тематичних короткострокових семінарів

3.5

за програмами тренінгів

3.6.

за програмами стажування, самостійного навчання

3.7.
ІV.

за програмами підготовки до участі у щорічному
Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний
службовець» (ІІ тур)
У тому числі з питань:
запобігання та протидії корупції (розпорядження КМУ
від 06.07.2011 № 642, від 17.09.2014 № 847, постанова
КМУ від 29.04. 2015 № 265)
впровадження нового законодавства
про державну службу (розпорядження КМУ від
18.03.2015 № 227)
ділового українського мовлення (Указ Президента
України від 20.02.2008 № 146)
інноваційної
та
інвестиційної
діяльності
(розпорядження КМУ від 04.06.2015 № 575)

Показники за 2016 рік
Державні службовці
Посадові особи місцевого
(*після 01.05.2016)
самоврядування

3259
54
85
390
1095
1005
14
392
224
182
1433
1280

2411
29
577
825
401
579
539
1049
702

341

121

-

-

23

-

732/543**

900/97**

1445/745

105/17

192/18
102/24

205/49
41/3

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків (постанова КМУ від 26.09.2013 № 717)
європейської
інтеграції
та
євроатлантичного
співробітництва
місцевого розвитку (доручення Прем’єр-міністра України
від 26.11.2013 № 44613/1/1-13)
навчання адміністраторів центрів надання
адміністративних послуг (доручення КМУ від 14.12.2012
№ 48689/1/1-12)
впровадження електронного урядування (розпорядження
КМУ від 25.12.2013№ 1072)
з вивчення положень Конвенції про права осіб з
інвалідністю (Укази Президента України від 12.12.2016
№ 553, від 03.12.2015 № 678)
національно-патріотичного виховання дітей та молоді (Указ
Президента України від 13.10.2015 № 580)
децентралізації фінансової системи, зміцнення
матеріальної та фінансової системи (розпорядження КМУ
від 22.09.2016 №688, від 18.06.2014 № 591)
співробітництва територіальних громад (рекомендації
круглого столу з питань реалізації ЗУ «Про
співробітництво територіальних громад» (засідання
06.07.2016 протокол № 50)
розвитку муніципального співробітництва (доручення
Віце-прем’єр-міністра – Міністра Мінрегіонбуду від
02.07.2015 № 04-14/9-3399)
вивчення англійської мови (Указ Президента України від
16.11. 2015 року № 641)
організації та здійснення закупівель (розпорядження КМУ
від 24.02.2016 № 175)
захисту персональних даних (розпорядження КМУ від
23.11.2015 № 1393)
запобігання та протидії дискримінації (розпорядження
КМУ від 23.11.2015 № 1393)
взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування з громадськістю (розпорядження КМУ від
17.09.2014 № 847)
детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості
населення» (розпорядження КМУ від 02.03.2010 № 359)
запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
(постанова КМУ Нацбанку від 11.02.2016 № 103)
протидії торгівлі людьми (постанова КМУ від 24.02.2016
№ 111)
навчання працівників органів виконавчої влади, завданням
яких є вирішення питання щодо управління кордонами
(розпорядження КМУ від 20.08.2014 № 805)
інші пріоритетні напрями навчання у навчальному закладі

67/23

43/5

127/-

128/22

175/28

483/89

137/77

54/40

312/33

617/11

31/-

38/-

-

-

33/21

185/74

-

139/11

78/-

654/-

14/14

-

514/426

813/318

190/-

684/-

29/-

21/-

93/53

25/16

147/-

228/-

147/-

228/-

231/53

139/2

-

-

-/996

-/1118

** - цифри перед похилою лінією є узагальненою звітною інформацією за 2016 рік щодо підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на виконання листа
Нацдержслужби України від 10.03.2016 № 32/70/22-16 та інших листів (з урахуванням модулей професійних
програм підвищення кваліфікації, тематичних зустрічей, круглих столів тощо у рамках різних видів
підвищення кваліфікації);
- цифри за похилою лінією вказують на кількість державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування, які підвищили кваліфікацію за програмами тематичних постійно діючих, короткострокових
семінарів, тренінгів (п.п. 3.3.-3.5 р. ІІІ) із зазначених у розділі IV питань.

Навчальні програми за основними видами підвищення кваліфікації
1.

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підвищення кваліфікації державних
службовців V-VII категорій посад апарату та структурних підрозділів КаміньКаширської районної державної адміністрації та районної ради, вперше
прийнятих на службу та які впродовж останніх п'яти років не підвищували
кваліфікацію
2.
ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підвищення кваліфікації бухгалтерів
сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад
3.
ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підвищення кваліфікації державних
службовців структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, відповідальних за ведення контролю за виконанням документів
4.
ПРОГРАМА тематичного постійно діючого семінару «Нове законодавство
про державну службу» для державних службовців апаратів та структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій, окремих територіальних
органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади області
5.
ПРОГРАМА тематичного постійно діючого семінару «Децентралізація
влади та реформування місцевого самоврядування» для посадових осіб
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, до компетенції яких
належать питання децентралізації влади та реформи місцевого
самоврядування
6.
ПРОГРАМА
тематичного
постійно
діючого
семінару
«Організаційно-правові засади діяльності органу виконавчої влади» для голів
районних державних адміністрацій
7.
ПРОГРАМА тематичного постійно діючого семінару «Правові та
практичні аспекти організації служб персоналу в органах виконавчої влади»
для керівників та спеціалістів служб персоналу апаратів та структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій, окремих територіальних
органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади області
8.
ПРОГРАМА тематичного постійно діючого семінару «Актуальні питання
діяльності органів місцевого самоврядування» для голів районних рад,
повторно обраних сільських, селищних, міських (міст районного значення)
голів
9.
ПРОГРАМА тематичного постійно діючого семінару «Школа
електронного врядування» для студентів вищих навчальних закладів міста
10. ПРОГРАМА тематичного постійно діючого семінару «Актуальні питання
соціально-економічного розвитку регіону» для заступників голів
райдержадміністрацій, посадових осіб органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад
11. ПРОГРАМА тематичного постійно діючого семінару «Діяльність депутата
у місцевій раді та її органах» для депутатів місцевих рад

12. ПРОГРАМА тематичного постійно діючого семінару «Правове
забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування» для керівників (спеціалістів) юридичних служб
структурних
підрозділів
облдержадміністрацій,
апаратів
райдержадміністрацій, виконавчих апаратів районних рад, об'єднаних
територіальних громад
13. ПРОГРАМА
тематичного
постійно
діючого
семінару
«Основи медіаграмотності» для державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування
14. ПРОГРАМА тематичного постійно діючого семінару «Правові та
практичні аспекти здійснення публічних закупівель в Україні. Електронні
закупівлі» для замовників та учасників конкурсних торгів
15. ПРОГРАМА тематичного постійно діючого семінару «Школа молодого
державного службовця» для студентів вищих навчальних закладів міста
16. ПРОГРАМА тематичного короткострокового семінару «Організація
діяльності секретаря сільської, селищної, міської (міст районного значення)
рад» для повторно обраних секретарів сільських, селищних, міських (міст
районного значення) рад
17. ПРОГРАМА тематичного короткострокового семінару «Організація роботи
зі зверненнями громадян» для спеціалістів з питань роботи зі зверненнями
громадян
18. ПРОГРАМА тематичного короткострокового семінару «Фінансовий
контроль як інструмент антикорупційної політики. Методологія заповнення
декларації» для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, посадових осіб юридичних осіб публічного права
19. ПРОГРАМА
тематичного
короткострокового
семінару
«Встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу» для спеціалістів
районних, міських центрів соціальних служб сім'ї, дітей, молоді
20. ПРОГРАМА тематичного короткострокового семінару «Застосування
інноваційних технологій навчання в системі підвищення кваліфікації» для
викладачів і працівників Центру
21. ПРОГРАМА
тематичного
короткострокового
семінару
«Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства» для
керівників відділів/ завідувачів секторами інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апаратів райдержадміністрацій
22. ПРОГРАМА підвищення кваліфікації державних службовців V-VІІ
категорій посад у рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець»
23. ПРОГРАМА інформаційно-консультативного семінару з проблемних
питань у сфері публічних закупівель для замовників конкурсних торгів

24. ПРОГРАМА тренінгу постановки та досягнення цілей для державних
службовців місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого
самоврядування, слухачів Школи молодого державного службовця
25. ПРОГРАМА тренінгу «Ефективне планування та управління часом
у діяльності посадовців» для державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування
26. ПРОГРАМА тренінгу «Управління орієнтацією на результат діяльності»
для керівного складу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування
27. ПРОГРАМА тренінгу особистісного росту для державних службовців
місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого
самоврядування, слухачів Школи молодого державного службовця
Підручники і навчальні посібники
1. Мистецтво урочистої промови : теоретичний мінімум / уклад.
І. П. Левчук, – Луцьк : Волинський ЦППК, 2016. – Вип. 2. – 20 с.
2. Мітлош А.В. Психологія PR-управління : навч.-метод. посіб. / А. В. Мітлош. –
Луцьк : СПД Гадяк Ж.В., 2016. - 67 с.
3. Правовий статус депутатів місцевих рад / уклад. Л.С. Куренчук. – Луцьк :
Волинський ЦППК, 2016. – Вип. 3. – 22 с.
4. Романюк Н.І. Дипломатичний протокол та етикет : навч.-метод. посіб. /
Н. І. Романюк. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2016. - 46 с.
5. Стиль та імідж ділової людини / уклад. Л.Ю. Тиха. - Луцьк: Волинський
ЦППК, 2016. Вип. 2. – 12 с.
6. Хворост Х.Ю. Психологічні засади інформаційної позиції особистості :
монографія / Х.Ю. Хворост. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 168 с.
7. Хворост Х.Ю. Психологія інформаційної безпеки : метод. реком. – Луцьк :
Вежа-Друк, 2016. – 60 с.
8. Юхимюк О.М. Сучасний стан та основні тенденції становлення України як
соціальної правової держави в контексті європейського досвіду / О.М.
Юхимюк. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2016. – 10 с.
9. Ярош О.Б. Політика гендерної рівності: світовий досвід та Україна /
О.Б. Ярош. – Луцьк, СПД Гадяк Ж.В., 2016. – 24 с.
Навчально - методичні матеріали
1. Аналіз підвищення кваліфікації державних службовців, працівників
державних підприємств, установ і організацій за 2015 рік / уклад.
О.В. Конрад. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2016. – 54 с.
2. Аналіз підвищення кваліфікації державних службовців, працівників
державних підприємств, установ і організацій за І півріччя 2016 року / уклад.
О.В.Конрад. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2016. – 16 с.
3. Бюджетний процес на місцевому рівні: навч.-метод. мат-ли / уклад.
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