
 
 
 

                                                             
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА  

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 
11.01.2014                                                                                                              № 7 
 
Про підвищення кваліфікації посадових осіб 
органів місцевого самоврядування IV-VII 
категорій посад та навчання депутатів 
місцевих рад на базі Полтавського обласного 
центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів  місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій 
у 2014 році 
 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Указу 
Президента України від 1 лютого 2012 року № 45 «Про Стратегію державної 
кадрової політики на 2012-2020 роки», постанови Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 2004 року № 1681 „Про центри перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій”, рішення 
четвертої сесії шостого скликання Полтавської обласної ради від 30 березня 
2011 року «Про Програму організації підвищення кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування та навчання депутатів місцевих рад Полтавської 
області на 2011-2014 роки», рішення п’ятнадцятої сесії Полтавської  обласної 
ради шостого скликання від 28 лютого 2013 року „Про Програму розвитку 
місцевого самоврядування у Полтавській області на 2013-2015 роки” та з метою 
формування висококваліфікованого кадрового складу органів місцевого 
самоврядування: 

1. Затвердити план-графік підвищення кваліфікації посадових осіб 
органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, депутатів місцевих 
рад на 2014 рік у Полтавському обласному центрі перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 
погоджений в установленому порядку з Національним агентством України з 
питань державної служби (додається). 
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2. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам, головам 
районних рад взяти під особистий контроль підвищення кваліфікації посадових 
осіб місцевого самоврядування, відповідно до затвердженого плану-графіку.  

3. В. о. директора Полтавського обласного центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
(Осипенко Н.М.) з метою підвищення ефективності навчального процесу: 
 формувати навчальні плани для слухачів відповідно до професійних 
програм, погоджених в установленому порядку з Національним агентством 
України з питань державної служби та замовником навчання, з урахуванням 
потреб держави і суспільства; 
 широко застосовувати інноваційні освітні технології, запроваджувати 
сучасні, дієві форми навчання у т. ч. вивчення кращого досвіду роботи 
територіальних громад області; 
 за 10 днів до початку занять висвітлювати на офіційному Веб-сайті 
закладу (www.cpk.adm-pl.gov.ua) навчально-тематичні плани проведення 
занять; 
 залучати до проведення занять керівників департаментів, управлінь, 
відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 
начальників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, 
посадових осіб виконавчого  апарату обласної ради, науковців вищих 
навчальних закладів;  
 продовжувати надавати освітні послуги у сфері здійснення державних 
закупівель бюджетним підприємствам, установам та організаціям області, 
відповідно до їх замовлень.  

4. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації          
(Кропивка П.А.) під час формування обласного бюджету передбачати видатки 
на заходи з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування. 

5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови обласної 
ради від 28 грудня 2012 року № 202 «Про підвищення кваліфікації посадових 
осіб органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад та навчання 
депутатів місцевих рад на базі Полтавського обласного центру перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів  
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій у 
2013 році»  
          6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 
голови обласної ради (Марченка В.О.) 
 
        ГОЛОВА  
ОБЛАСНОЇ РАДИ     І. М. МОМОТ 
 
 



 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  
Полтавської обласної ради 
11.01.2014 № 7 

 
План – графік  

підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, депутатів місцевих рад  на 2014 рік у Полтавському 
обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,  

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
 

№ 
з/п 

Термін 
навчання 

(дата) 

Найменування 
посад 

Кількість 
осіб 

Кількість 
годин, 
усього, 
у т.ч. 

аудиторних 

Вид підвищення кваліфікації та 
назва програми 

При-
мітка 

 
Навчання за професійною програмою   

1. 17.02-21.02 
 

Сільські, селищні голови, які не підвищували 
кваліфікацію більше 5 років 

30 54/36 Професійна програма (перша сесія)  

13.10-17.10 54/36 Професійна програма (друга сесія)  
2. 24.02-28.02 Секретарі сільських, селищних рад, які не 

підвищували кваліфікацію більше 5 років 
30 54/36 Професійна програма (перша сесія)  

03.11-07.11 54/36 Професійна програма (друга сесія)  
3. 03.03-07.03 Бухгалтери сільських, селищних рад, які не 

підвищували кваліфікацію більше 5 років 
30 54/36 

 
Професійна програма (перша сесія)  

15.09-19.09 54/36 Професійна програма (друга сесія)  

4. 03.02-07.02 Землевпорядники сільських, селищних рад, які не 
підвищували кваліфікацію більше 5 років  

30 54/36 Професійна програма (перша сесія)  

17.11-21.11 54/36 Професійна програма (друга сесія)  

  Всього 120 432/288   

 
Навчання на тематичних короткострокових семінарах, тренінгах 

5. 07.04-11.04 Секретарі сільських, селищних рад, які не 
підвищували кваліфікацію більше 5 років 

30 72/36 Актуальні питання діяльності 
органів місцевого самоврядування в 
Україні 
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№ 
з/п 

Термін 
навчання 

(дата) 

Найменування 
посад 

Кількість 
осіб 

Кількість 
годин, 
усього, 
у т.ч. 

аудиторних 

Вид підвищення кваліфікації та 
назва програми 

При-
мітка 

6. 26.05-30.05 Посадові особи загальних відділів виконавчих 
апаратів районних рад  

25 72/36 
 

Документування управлінської 
діяльності. Е-врядування 

 

7. IV квартал Заступники голів районних рад  25 24/8 Організаційно-правові засади 
діяльності органів місцевого 
самоврядування 

 

8. Щокварталу Сільські, селищні голови  15 
15 
15 
15 

12/6 
12/6 
12/6 
12/6 

Досвід територіальних громад щодо 
реалізації інвестиційних програм. 
Написання проектів 

 

9. Квітень Сільські, селищні голови 
 

30 24/12 З актуальних питань місцевого 
самоврядування, дотримання вимог 
бюджетного законодавства та з 
питань запобігання і протидії 
корупції 

 

10. Щокварталу Сільські, селищні голови, секретарі сільських, 
селищних рад 
 

200 12/6 
12/6 
12/6 
12/6 

Вузлові напрями проведення  
реформ в Україні та їх реалізація на 
Полтавщині 
(виїзні спільно з Управлінням 
державної служби Головного 
управління державної служби 
України в Полтавській області на 
базі районів) 

 

11. Щомісяця 
(2 групи) 

Секретарі сільських, селищних рад 100 
(20 груп) 

240/100 Актуальні питання організації 
роботи з кадрами в органах 
місцевого самоврядування (спільно з 
Управлінням державної служби 
Головного управління державної 
служби України в Полтавській 
області) 
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№ 
з/п 

Термін 
навчання 

(дата) 

Найменування 
посад 

Кількість 
осіб 

Кількість 
годин, 
усього, 
у т.ч. 

аудиторних 

Вид підвищення кваліфікації та 
назва програми 

При-
мітка 

12. Жовтень Секретарі сільських, селищних рад 30 24/12 З актуальних питань місцевого 
самоврядування та з питань 
запобігання і протидії корупції 

 

13. Квітень Бухгалтери сільських, селищних рад 30 24/12 З питань контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства та з 
питань запобігання і протидії 
корупції 

 

14. Грудень Землевпорядники сільських, селищних рад 30 24/12 З актуальних питань місцевого 
самоврядування та з питань 
запобігання і протидії корупції 

 

15. Впродовж 
року, 
відповідно до 
замовлення 

Посадові особи органів місцевого самоврядування 12 
12 
12 
12 
12 

12/6 
12/6 
12/6 
12/6 
12/6 

Реформування органів місцевого 
самоврядування: іноземний досвід 
для України  (в рамках підготовки до 
навчальних семінарів в Республіці 
Польща) 

 

  Всього 620 480/306   
 

Навчання на тематичних постійно діючих семінарах 
 

16. IV квартал Посадові особи апаратів місцевих рад (апарат 
обласної ради, міськрайвиконкоми м. Полтави) 

 
25 
 

 
36/24 

Ділове українське мовлення та 
документування управлінської 
діяльності. Е-врядування 

 

17. Щопівроку Депутати місцевих рад 20 36/12 З актуальних питань розвитку 
територіальних громад 

 

Всього 45 72/36   
 

Навчання за програмою самоосвіти 
18. IV квартал Сільські, селищні, міські голови 

Посадові особи сільських, селищних, міських рад 
25 
25 

 Учасники II туру обласного 
конкурсу «Кращий за професією» 
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№ 
з/п 

Термін 
навчання 

(дата) 

Найменування 
посад 

Кількість 
осіб 

Кількість 
годин, 
усього, 
у т.ч. 

аудиторних 

Вид підвищення кваліфікації та 
назва програми 

При-
мітка 

Посадові особи районних рад та обласної ради 25 серед посадових осіб місцевого 
самоврядування Полтавської області 

 
Всього 

 
75 

   

 
Всього за усіма видами навчання 

 
860 

 
984/630 

  

 
 
Керуючий справами виконавчого апарату  
Полтавської обласної ради 
 

 
 
 
О.І.Литвиненко  
 

 


