Інформація
про діяльність Волинського обласного центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій у 2016 році та пріоритетні напрямки роботи на 2017 рік
Упродовж року колектив Центру працював над виконанням плану-графіка
підвищення кваліфікації на 2016 рік, рекомендацій Нацдержслужби України,
розпоряджень та доручень обласної державної адміністрації, підвищенням
ефективності та якості навчання. Як результат - у Центрі пройшли навчання
6768 осіб, з них 3259 державних службовців, 2411 посадових осіб місцевого
самоврядування, 80 депутатів місцевих рад області, 97 студентів вищих
навчальних закладів міста Луцька, 92 працівника державних підприємств,
установ і організацій (діаграма 1).
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Пріоритетними у звітному році були навчання з питань впровадження
нового законодавства про державну службу, децентралізації влади та фінансової
системи, запобігання корупції, організації та здійснення публічних закупівель,
надання адміністративних послуг органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування, електронного
урядування тощо.
Проведено активну роботу із роз'яснення нового законодавства про
державну службу серед державних службовців місцевих органів виконавчої
влади. Для голів та керівників апаратів райдержадміністрацій, керівників
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та структурних
підрозділів апарату облдержадміністрації, працівників кадрових служб
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зазначених державних органів організовано семінар-нараду за
начальника Нацдержслужби України Костянтина Ващенка і
облдержадміністрації Володимира Гунчика.

участю
голови

Упродовж березня-червня 2016 року в усіх районах області пройшли виїзні
семінари для посадовців районних державних адміністрацій, структурних
підрозділів обласної державної адміністрації, окремих територіальних органів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Їх проводили
начальник управління персоналом апарату облдержадміністрації Зінаїда
Гордієнко та начальник Міжрегіонального управління Нацдержслужби у
Волинській та Рівненській областях Олег Лавренчук.

Загалом 1445 державних службовців та 105 посадових осіб місцевого
самоврядування пройшли навчання з питань роз'яснення нового законодавства
про державну службу.
Витребуваними були навчання із роз’яснення основних положень та
новацій Закону України «Про запобігання корупції» серед державних
службовців місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого
самоврядування, посадових осіб юридичних осіб публічного права. Проведено
цикл семінарів «Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики.
Методологія заповнення декларації» за участю начальника юридичного
управління облдержадміністрації Віталія Потапенка, начальника відділу
державної служби та кадрової роботи головного територіального управління
юстиції в області Анни Хвещук.
У зв'язку з запровадженням електронного декларування проведено круглі
столи щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання
корупції» стосовно заходів фінансового контролю (електронного декларування)
для голів райдержадміністрацій, керівників апаратів та начальників служб
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персоналу апаратів райдержадміністрацій, державних службовців категорії “Б”
структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. За участю
представників Національного агенства України з питань запобігання корупції
проведено семінар-тренінг щодо електронного декларування. Загалом, у цих
заходах взяли участь 732 державних службовці та 900 посадових осіб області.
Уже традиційно упродовж року голови районних державних адміністрацій
області підвищували кваліфікацію за програмою семінару «Організаційноправові засади діяльності органу виконавчої влади» Зокрема, проведено виїзні
навчання по обміну досвідом роботи у Маневицькому, Турійському районах.

Голови районних рад області у 2016 році навчалися за програмою
тематичного постійно діючого семінару «Актуальні питання діяльності органів
місцевого самоврядування», у рамках якого взяли активну участь у тренінзі
«Розвиток лідерства у місцевому самоврядуванні».

Заступники голів райдержадміністрацій з економічних питань та
начальники управлінь (відділів) з питань економіки райдержадміністрацій
підвищили кваліфікацію за програмою тематичного постійно діючого семінару
«Актуальні питання соціально-економічного розвитку регіону».
Працівники виконавчого апарату обласної ради (22 особи) підвищили
кваліфікацію за програмою тематичного короткострокового семінару
«Європейська інтеграція України».
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Витребуваними упродовж року
були
навчання
за
програмою
тематичного
постійно
діючого
семінару «Правові та практичні
аспекти публічних закупівель в
Україні. Електронні закупівлі». 120
слухачів зібрав семінар з питань
роботи
учасників
бюджетного
процесу на офіційному веб-порталі
використання публічних коштів Є-Data.
Для учасників та замовників торгів проведено семінари-тренінги щодо
опанування системи PROZORRO через офіційні торгівельні майданчики
електронної системи державних закупівель «Public-Bid», «Держзакупівлі.
Онлайн», у яких взяло участь 81 державний службовець та 30 посадових осіб
місцевого самоврядування.
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 06.06.2016
№ 258 «Про впровадження електронних закупівель» Центром проведено цикл
виїзних кущових семінарів «Правові та практичні аспекти державних
закупівель в Україні. Електронні закупівлі» для суб'єктів ринку публічних
закупівель та усіх зацікавлених осіб. Такими навчаннями охоплено
Горохівський, Іваничівський, Локачинський, Маневицький, Любешівський,
Любомльський, Ратнівський, Старовижівський, Шацький райони (усього 443
особи).
Керівники та спеціалісти служб персоналу апарату та структурних
підрозділів облдержадміністрації, спеціалісти служб персоналу апаратів та
структурних підрозділів райдержадміністрацій, окремих територіальних органів
та інших центральних органів виконавчої влади області упродовж року
навчалися за програмою тематичного постійно діючого семінару «Правові та
практичні аспекти організації діяльності служб персоналу в органах виконавчої
влади». Практичні заняття були спрямовані на вирішення актуальних питань
впровадження нового законодавства, зокрема проведення конкурсів на зайняття
вакантних посад, роботи дисциплінарних комісій у місцевих органах виконавчої
влади.
Розбудова України як демократичної європейської держави висуває на
порядок денний питання відкритості та прозорості владних інституцій,
рівноправного партнерства та залучення громадян до формування і реалізації
державної і регіональної політики. З цією метою упродовж року працівниками
Центру організовувалися навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, відповідальних за забезпечення
доступу до публічної інформації, які забезпечують співпрацю із засобами
масової інформації та громадськими організаціями, керівників відділів,
завідувачів секторами інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апаратів райдержадміністрацій і міськвиконкомів, працівників відділу
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інформаційної політики обласної держадміністрації. Заняття проходили за
участю голови обласної державної адміністрації Гунчика В.П.

Задоволенню навчальних потреб замовників та виконанню плану-графіка
посприяли виїзні навчання у районах області та установах міста. Упродовж року
загалом проведено 45 виїзних комунікативних заходів, серед яких:
• «Запобігання корупції у сферах державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування» для посадових осіб органів виконавчої влади,
районної ради, сільських голів та секретарів сільських, селищних, міських (міст
районного значення) рад Горохівського, Ківерцівського районів, керівників та
спеціалістів органів Державної казначейської служби України, працівників
управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області;
• «Стратегічне планування та
управління проектами» для посадових
осіб місцевих органів виконавчої влади,
місцевого
самоврядування,
усіх
зацікавлених осіб у залученні інвестицій
та
реалізації
проектів
у
межах
територіальної громади ВолодимирВолинського,
Камінь-Каширського,
Ратнівського, Старовижівського районів;
•
«Діяльність депутата в
місцевій раді та її органах» для
депутатів місцевих рад ВолодимирВолинського, Рожищенського районів,
Володимир-Волинської міської ради
•
семінар-тренінг «Академія
лідерства»
для посадових осіб
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місцевого самоврядування апарату, виконавчого комітету та виконавчих органів
Нововолинської міської ради

• «Децентралізація влади та реформування місцевого самоврядування»
для державних службовців райдержадміністрацій, посадових осіб місцевого
самоврядування, депутатів та громад місцевих рад, працівників підприємств,
установ і організацій у районах області;
• «Мистецтво публічного виступу» для посадових осіб виконавчого
комітету Володимир-Волинської міської ради та його структурних підрозділів.
За сприяння Агенції регіонального розвитку Волинської області вдалося
долучити депутатів місцевих рад до електронного курсу навчання «Депутат
місцевої влади: потреби громади - пріоритети - реалізація» у рамках
швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні»
DESPRO.
На виконання доручення голови облдержадміністрації проведені кущові
навчання з питань створення та адміністрування електронного реєстру
територіальної громади для відповідальних працівників виконавчих комітетів
сільських, селищних, міських рад (міст районного значення) рад області. У них
взяли участь 212 посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Працівники районних, міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді цьогоріч навчалися за програмою тематичного короткострокового
семінару «Встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення
діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу".
Продовжувалася співпраця з громадськими об’єднаннями «Волинські
перспективи», «Асоціація регіонального розвитку Волинської області»,
«Асоціація місцевого розвитку «Велес», «Гендерний центр» у проведенні
навчань з питань децентралізації влади та реформування місцевого
самоврядування, протидії торгівлі людьми, розвитку сільського туризму,
гендерної рівності.
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У рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність,
демократичне парламентське
представництво»,
що
реалізується
консорціумом
українських
організацій,
проведено
семінар-тренінг
«Реалізація принципу рівних
прав і можливостей жінок і
чоловіків на місцевому рівні в
розрізі
процесів
децентралізації»
для
державних
службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських
об'єднань області за участю консультанта Програми Олени Суслової.
З метою виконання плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку
електронного урядування в Україні упродовж року проводилися навчання
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за
програмою тематичного постійно діючого семінару «ІТ-менеджмент в
державному управлінні». Слухачі мали можливість ознайомитися із сучасними
комп’ютерними засобами та програмним забезпеченням, навчитися
застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп’ютерних технологій для
роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач.
Центр активно долучився до проведення щорічного Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний службовець»: проведено навчання учасників
Конкурсу у номінаціях «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст» для
державних службовців апаратів, окремих структурних підрозділів
облдержадміністрації та райдержадміністрацій, І і ІІ тури Конкурсу.

У звітному році, оголошеному Указом Президента України Роком
англійської мови в Україні, державні службовці місцевих органів виконавчої
влади Волині на базі Центру удосконалювали знання англійської мови.
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Адміністратори ЦНАПів упродовж року підвищували кваліфікацію за
програмою тематичного постійно діючого семінару «Організаційно-правові
засади надання адміністративних послуг місцевими
органами
влади».
Тематичні зустрічі, круглі
столи, тренінги проходили
за активної участі та
фінансової
підтримки
проекту
міжнародної
технічної
допомоги
Європейського Союзу «ЦНАП як інноваційний інструмент взаємодії влади та
громади» та його регіонального координатора Романа Матвійчука.
До Дня писемності та
мови посадовці області та
студенти Східноєвропейського
національного
університету
імені Лесі Українки з ініціативи
Центру
долучилися
до
написання радіодиктанту та
стали учасниками тематичної
зустрічі
“Об'єднаймося,
нарешті, у мові”.
Вагому
частку
у
загальній кількості осіб, які пройшли підвищення кваліфікації у 2016 році,
посіли посадові особи місцевого самоврядування. Проведено навчання голів
районних рад, новообраних та повторнообраних сільських, селищних, міських
(міст районного значення) голів, секретарів та бухгалтерів місцевих рад області,
голів і старост об’єднаних територіальних громад, посадових осіб виконавчих
органів Луцької міської ради, працівників обласної ради за різними видами
підвищення кваліфікації.
Підвищуючи кваліфікацію в Центрі, слухачі отримували індивідуальні
консультації науковців, практиків, юристів, психологів, а також інформаційнометодичні матеріали на електронних та паперових носіях для використання в
роботі.
На госпрозрахунковій основі проводилися навчання суб’єктів ринку
державних закупівель - учасників торгів. Протягом 2016 року за програмою
тематичного постійно діючого семінару «Правові та практичні аспекти
державних закупівель в Україні» пройшли навчання 164 та підвищили
кваліфікацію 111 спеціалістів з питань публічних закупівель органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств,
установ і організацій Волинського та сусідніх регіонів (усього 275 осіб).
Упродовж року пройшло навчання студентів вищих навчальних закладів
міста у весняній та осінній Школах молодого державного службовця (48 осіб).
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Молодь міста ознайомилася з теоретичними основами публічного
управління, побувала на Дні відкритих дверей у міській раді, на зустрічі з
працівниками апарату обласної державної адміністрації, активно працювала на
тренінгах, стажувалася в місцевих органах виконавчої влади, місцевого
самоврядування.
Загалом, за професійними програмами підвищили кваліфікацію 182
державних службовця та 539 посадових осіб місцевого самоврядування. Серед
них:
• державні
службовці
апарату,
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, окремих територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади;
• державні службовці та посадові особи апарату та структурних
підрозділів райдержадміністрації, районної ради, окремих територіальних
органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
Ківерцівського, Камінь-Каширського районів;
• спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих
територіальних органів та інших центральних органів виконавчої влади, на яких
покладені обовязки ведення контролю за виконанням документів;
• особи, зараховані до кадрового резерву на посади державних
службовців ІV-VІ категорій посад місцевих органів виконавчої влади;
• новообрані сільські, селищні, міські (міст районного значення) голови;
• новообрані секретарі сільських, селищних, міських (міст районного
значення) рад;
• бухгалтери сільських, селищних, міських (міст районного значення)
рад;
• посадові особи V-VII категорій посад Луцької міської ради.
За програмами тематичних постійно діючих семінарів провчилося
1433 державних службовця, 1049 посадових особи місцевого самоврядування, а
за програмами тематичних короткострокових семінарів ― 1280 державних
службовців, 702 посадових особи місцевого самоврядування (діаграма 2).
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Співпраця і взаєморозуміння з керівництвом місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, сучасне технічне забезпечення
навчального процесу, застосування прогресивних освітніх та інформаційних
технологій дозволяють Центру швидко реагувати на побажання замовників,
виклики та потреби часу і 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 2016 рік.
Реалізацію навчальних програм забезпечує
висококваліфікований
викладацький склад. Упродовж року у процесі підвищення кваліфікації взяло
участь 216 викладачів. Серед них – 10 докторів наук, 29 – кандидатів наук, 177 –
працівників органів влади, представників громадських об’єднань.
Центр активно співпрацює з вищими навчальними закладами міста. У
рамках договору про співпрацю з кафедрою загальної та соціальної психології
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проведено
низку тренінгів з питань лідерства, організаційних ціностей, тайменеджменту,
міжособистісної взаємодії, організаційних конфліктів, стресостійкості,
постановки та досягнення цілей для різних категорій слухачів.
Викладачі
Центру
мали нагоду підвищити
кваліфікацію за програмою
тематичного
короткострокового
семінару
«Застосування
інноваційних технологій навчання
в
системі
підвищення
кваліфікації» і почерпнути
знань
та
досвіду
з
інтерактивних занять головного наукового співробітника Інституту педагогіки
НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента
НАПН України Олени Пометун.
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Належний рівень підвищення кваліфікації слухачів забезпечувався
шляхом постійної актуалізації змісту та удосконалення науково-методичного
забезпечення навчального процесу. Протягом року було проведено 4 засідання
навчально-методичної ради Центру, на яких систематично обговорювались
пріоритетні напрямки діяльності Центру, форми і методи інноваційних освітніх
технологій, які сприяють розвитку професіоналізму управлінських кадрів,
обговорювались підготовлені до друку навчально-методичні матеріали.
Відповідно до рекомендацій Національного агентства України з питань
державної служби систематично доповнювалися навчальні програми з
урахуванням нових нормативно-правових актів, розпоряджень та доручень
голови обласної державної адміністрації.
За звітний період працівниками Центру спільно з науковцями вишів та
управлінцями-практиками розроблено (оновлено) 27 навчальних програм,
9 посібників, 22 навчально-методичних матеріали для практичних занять та
самостійного опрацювання слухачами на паперових та електронних носіях.
Постійно оновлювалися електронні тематичний та алфавітний реєстри
навчальної літератури, публікацій періодичних видань.
Невід’ємною складовою навчального процесу є здійснення контролю
отриманих знань шляхом проведення підсумкового тестування. Вдалося значно
наповнити електронну базу тестів для проведення комп’ютерного тестування різних
категорій слухачів.
Створення та програмне забезпечення ведення системи електронного
обліку слухачів надає можливість здійснювати оперативний аналіз якісного і
кількісного складу слухачів, формувати звітні інформації на запити
Нацдержслужби України та структурних підрозділів облдержадміністрації.
Популяризації діяльності Центру сприяє функціонування власного вебсайту, де інформація оновлюється щодня. Публікації, що розміщуються на
сайті, мають інформативний та методичний характер. У 2016 році розроблена
нова версія веб-сайту із сучасними дизайном та можливостями.
Знаковою подією року стало відкриття Центру інновацій в електронному
врядуванні у рамках швейцарсько-української програми "Електронне
врядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP), що
реалізується Фондом Східна Європа у партнерстві із Державним агентством з
питань е-урядування та Фондом Innovabrigde.
Ця подія у Центрі пройшла за безпосередньої участі представника Фонду
Innovabrigde Йорданки Томкової (Швейцарія), керівника Інституту Вищих
керівних кадрів Національної академії державного управління при
Президентові України Андрія Семенченка, експетрів швейцарсько-української
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програми EGAP у Волинській області, представників місцевої влади і
громадських об’єднань.

У грудні започаткувала роботу Школа електронного урядування. Її
першими слухачами стали студенти Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки.
Результати анкетування учасників навчальних заходів свідчать про високу
рейтингову оцінку викладачів, організаторів навчання, актуальність тематики,
інформаційну новизну, вдало підібрані форми, методи проведення занять та
створення сприятливих умов для самоосвіти. Яскравим свідченням результатів
діяльності Центру є оцінка навчального процесу слухачами: 41 відсоток посадовців
оцінили організацію навчального процесу на «відмінно», 53 - на «добре».
Опитування серед споживачів послуг «Центр очима органів місцевої влади», у
якому взяли участь органи державної влади області різних рівнів, показало, що:
• 85 відсотків респондентів оцінюють рівень довіри до Центру як високий;
• 86 відсотків вважають його імідж на ринку надання освітніх послуг
позитивним;
• 93 відсотки характеризують Центр як професійний, ініціативний,
результативний, відповідальний навчальний заклад, що йде в ногу з часом
• 96,6 відсотки визначили, що Центр виконує важливу роль і максимально
забезпечує потреби органів державної влади у підвищенні кваліфікації
державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування
області.
Освітньо-інформаційна діяльність Центру протягом року базувалася на
принципах науковості, наступності та безперервності надання освітніх послуг,
використання сучасних інформаційних технологій навчання, узагальнення та
впровадження передового педагогічного та фахового досвіду для підтримки
державних стандартів щодо освіченої, гармонійно розвинутої особистості
публічного службовця, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і
розвитку інституту державної служби.
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Пріоритетні напрямки діяльності Центру у 2017 році:
1. Підвищення
професійної
компетентності
управлінських
кадрів,
забезпечення системи безперервного професійного навчання, задоволення
освітніх потреб замовників та слухачів.
2. Реалізація положень Стратегії сталого розвитку “Україна - 2020”, Стратегії
реформування державного управління, Стратегії кадрової політики,
Стратегії реформування системи публічних закупівель у підвищенні
кваліфікації
державних
службовців,
посадових
осіб
місцевого
самоврядування, депутатів місцевих рад.
3. Актуалізація змісту навчання та його методичного забезпечення з питань:
- впровадження нового законодавства про державну службу та службу в
органах місцевого самоврядування;
- протидії корупції;
- інноваційно-інвестиційної діяльності;
- взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства;
- децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування;
- забезпечення відкритості та прозорості в діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування;
- електронного урядування в системі державного управління;
- реформування системи публічних закупівель тощо.
4. Удосконалення форм і методів організації навчального процесу за рахунок
використання інтернет-технологій, інтерактивних методів навчання,
проведення виїзних навчань.
5. Удосконалення методики оцінювання ефективності підвищення професійної
компетентності слухачів та механізмів вивчення потреб, аналізу та
узагальнення задоволеності замовників та слухачів якістю надання освітніх
послуг.
6. Оперативне та кваліфіковане надання науково-методичної, інформаційної та
консультативної допомоги з питань підвищення кваліфікації органам
виконавчої влади та місцевого самоврядування області.
7. Оптимізація структури викладацького складу шляхом залучення до
викладання кваліфікованих науковців, управлінців-практиків, міжнародних
експертів.
8. Розширення співпраці з регіональними центрами підвищення кваліфікації,
кафедрами НАДУ при Президентові України, зарубіжними партнерами в
питаннях організації підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування.
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