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Інформація  
про діяльність  Полтавського обласного центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій  

у 2012 році та пріоритетні напрями роботи на 2013 рік. 
 

Діяльність Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі – Центр)  у 
звітному періоді була спрямована на підвищення якості надання послуг з 
післядипломної освіти управлінським кадрам області, запровадження новітніх 
освітніх технологій, актуалізацію навчальних програм, достатнє матеріально-
технічне та належне науково-методичне забезпечення навчального процесу. 
Значна увага приділялася питанням забезпечення випереджуючого характеру 
навчання з орієнтацією на сучасні суспільні потреби та вимоги до управлінської 
діяльності. 

Відповідно до пріоритетів державної політики щодо основних напрямів 
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» впроваджуються новітні 
інтерактивні методи навчання у процес підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, актуалізуються 
навчальні програми. 

У даний час навчальний заклад має достатню матеріальну базу та 
забезпечений усіма необхідними технічними засобами навчання, створено 
офіційний Веб-сайт, де розміщено інформацію про діяльність закладу.  

Центр є єдиним навчальним закладом післядипломної освіти в області, 
який виконує замовлення облдержадміністрації та обласної ради щодо 
підвищення кваліфікації управлінських та надання  освітніх послуг 
підприємствам, установам та організаціям різних форм власності.  

 
І. Організація навчального процесу 

Діяльність Центру з підвищення кваліфікації державних службовців V-VII 
категорій посад, посадових осіб місцевого самоврядування ІV-VII категорій 
посад та депутатів місцевих рад протягом звітного періоду здійснювалася згідно 
з планами-графіками, затвердженими розпорядженнями голів Полтавської 
обласної державної адміністрації та Полтавської обласної ради за погодженням з 
Національним агентством України з питань державної служби. Підвищення 
кваліфікації державних службовців територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади та працівників підприємств, установ і організацій 
здійснювалася відповідно до укладених угод. 

Упродовж 2012 року у Центрі за різними видами підвищили кваліфікацію 
4618 осіб, з них 1939 державних службовців місцевих органів виконавчої влади, 
634 державних службовців територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, 1892 посадові особи місцевого самоврядування, 153 
працівники підприємств, установ і організацій. 
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Інформація про кількісні показники підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на базі Центру у 2012 
році за категоріями посад та за видами навчання наведена у додатках 1, 2. 
 Активно проводилася робота з виконання державних програм та 
нормативно-правових актів органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. На виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» 
затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012 
проводилася робота щодо вивчення державними службовцями нового Закону 
України «Про державну службу». Впродовж звітного року проведено 10 
тематичних семінарів з цих питань для різних категорій державних службовців. 
Питання вивчення нового законодавства про державну службу також було 
включено до навчальних планів підвищення кваліфікації державних службовців 
за професійною програмою, також спільно з Управлінням державної служби 
Головного управління державної служби України в Полтавській області 
проведено 7 виїзних тематичних семінарів, на яких також висвітлено питання 
вивчення нового законодавства про державну службу та запобігання і протидії 
проявам корупції. Всього з вивчення нового законодавства підвищили 
кваліфікацію 1217 осіб.  

На виконання Указу  Президента України від 5 квітня 2012 року № 246 
«Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» з метою пошуку та 
залучення талановитої, прогресивно мислячої і цілеспрямованої молоді до 
роботи в державному секторі на базі Центру 5-6 липня 2012 року відбувся 
конкурс з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта 
нації». На обласному рівні в конкурсі взяли участь 47 кращих представників 
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місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій різних сфер 
діяльності. До Президентського кадрового резерву рекомендовано 5 переможців 
конкурсу. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 
року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець», розпоряджень голови обласної державної адміністрації 
від 14.02.2012 № 55 «Про проведення у 2012 році першого туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в 
облдержадміністрації» та від 14.02.2012 № 56 «Про затвердження Порядку 
проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець» серед державних службовців Полтавської обласної 
державної адміністрації у 2012 році» проведено 3 тематичні семінари, у яких 
взяв участь 61 державний службовець. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 
року № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції 
на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» у Центрі 
протягом 2012 року за різними видами навчання підвищили кваліфікацію 3123 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, із них 560 
осіб за державним замовленням відповідно до договору з Національним 
агентством України з питань державної служби.  

В рамках підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії 
проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого 
самоврядування (крім тих, що проведені за державним замовленням) відбулися 
наступні заходи: 

- навчання за тематичною професійною програмою з питань запобігання та 
протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого 
самоврядування пройшли державні службовці місцевих органів виконавчої 
влади, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання та 
протидії проявам корупції (26 осіб); 

- проведено виїзні тематичні короткострокові семінари «Актуальні питання 
забезпечення дотримання законодавства про державну службу, службу в органах 
місцевого самоврядування та запобігання і протидію корупції» на базі районів 
Полтавської області (7 семінарів, 1349 осіб, з них 451 державний службовець 
органів виконавчої влади, 846 посадових осіб органів місцевого самоврядування 
та 52 працівники підприємств, установ і організацій); 

-  заняття з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній 
службі та службі в органах місцевого самоврядування включено до програм 
тематичних семінарів. Протягом звітного періоду у них взяли участь 980 
посадовців, з них 702 державних службовці органів виконавчої влади та 278 
посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

-  проведено тематичний семінар «Правове забезпечення діяльності органів 
виконавчої влади. Адаптація українського законодавства до законодавства ЄС» - 
для начальників, спеціалістів юридичних відділів апаратів райдержадміністрацій, 
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працівників юридичних служб структурних підрозділів облдержадміністрації  (4 
групи, 208 осіб). 

В рамках підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
органів місцевого самоврядування за професійними програмами та за 
програмами тематичних семінарів також проводяться заняття на тему «Порядок 
проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на 
зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування». Всього впродовж 2012 року з цього питання проведено 11 
занять для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, у 
яких взяло участь 378 осіб.  

Розроблено програму тематичного короткострокового семінару щодо 
проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади. З цього 
питання також активно проводилося навчання державних службовців регіону. 

В ході проведення адміністративної реформи та реформування вітчизняної 
державної служби особливого значення набуває проблема керівництва та 
лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування. 
Саме на формування та вдосконалення знань і навичок, необхідних 
сьогоднішньому керівнику-лідеру, спрямовані програми розвитку лідерських 
якостей, які розробляються та реалізуються в Центрі.  

У 2012 році розроблено тематичну професійну програму «Керівництво і 
лідерство в державному управлінні. Формування нового іміджу державної 
служби», за якою у травні поточного року пройшли підвищення кваліфікації 
керівники апаратів райдержадміністрацій. Актуалізовано програму тематичного 
короткострокового семінару для державних службовців та посадових осіб 
органів місцевого самоврядування «Керівництво і лідерство в державному 
управлінні». Дана тематика висвітлюється під час проведення занять для ряду 
державних службовці та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Тема «Керівництво і лідерство в державному управлінні» входить до 
навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації за професійними 
програмами та програмами тематичних семінарів для державних службовців та 
посадових осіб органів місцевого самоврядування. В залежності від категорій 
посад слухачів, до розкладів занять також включаються теми «Культура ділового 
спілкування», «Управління конфліктами», «Написання проектів» та інші.  

Протягом 2012 року у рамках навчання за професійними програмами та 
програмами тематичних семінарів заняття з теми керівництва і лідерства в 
державному управлінні та місцевому самоврядуванні були проведені для 279 
осіб, (з них 145 - посадові особи органів місцевого самоврядування та 134 - 
державні службовці органів виконавчої влади).  

В рамках канадсько-українського проекту «Регіональне врядування та 
розвиток» (курс: «Навчання з тренінгової майстерності», 2011-2012 роки) були 
розроблені програми тренінгів для посадових осіб органів місцевого 
самоврядування «Проект розвитку територіальної громади як спосіб вирішення 
місцевих проблем з використанням ініціатив населення» та  «Підготовка лідерів 
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місцевих громад», які проводяться під час підвищення кваліфікації сільських, 
селищних голів та посадових осіб апаратів місцевих рад.  

На виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та 
євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 974,  
розпорядження Кабінету міністрів України від 22 серпня 2012 року № 720-р 
«Про затвердження плану заходів з виконання річної Національної програми 
співробітництва Україна - НАТО на 2012 рік» навчальним закладом проводиться 
постійна робота по реалізації державної політики в частині підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів області з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
України.  До професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування включено модулі: «Європейський Союз: 
повноваження, права та інституції», «Європейська та євроатлантична інтеграція 
України». Впродовж  року ці теми висвітлювалися під час навчання  443 
посадовців. 

Навчально-методичний кабінет Центру постійно поповнюється 
літературою, навчально-методичними посібниками, методичними матеріалами з 
даної тематики.  

Центром спільно з Управлінням державної служби ГУДС України в 
Полтавській області реалізується пілотний проект «Розвиток спроможності 
державної служби у сфері європейської інтеграції». Проект покликаний сприяти 
удосконаленню відносин держави і громадянського суспільства, зростанню 
поінформованості державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування про ЄС та перспективи євроінтеграції України, підвищенню 
ефективності діяльності державної служби шляхом впровадження сучасних 
методів роботи, вивченню та впровадженню нових управлінських технологій, 
підготовці фахівців у сфері європейської інтеграції. У рамках проекту 28 
листопада 2012 року проведено  VII Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду 
удосконалення діяльності органів влади». 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 
2010 року № 2112-р «Деякі питання підвищення кваліфікації керівних 
працівників і фахівців з питань контролю органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування» впродовж 2012 року для державних службовців 
органів виконавчої влади проведено 2 тематичні короткострокові семінари, у 
яких взяли участь 53 особи. Крім цього дана тематика включалася до навчально-
тематичних планів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування  за професійною програмою.  

На виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків», Державної програми з утвердження гендерної 
рівності в українському суспільстві, з метою підвищення гендерної культури 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування впродовж  
року проведено 3 одноденних семінари-тренінги з питань гендерної політики для 
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державних службовців місцевих органів виконавчої влади області, у яких взяло 
участь 83 особи. 

На виконання Указу Президента України від 1 лютого 2012 року                
№ 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки» з 
метою залучення до роботи у сферах державного управління здібних 
випускників вищих навчальних закладів у IV кварталі 2012 року розпочалося 
навчання на тематичному постійно діючому семінарі «Молодь і державна 
служба» 32 студентів п’ятих курсів вищих навчальних закладів м. Полтави III-IV 
рівнів акредитації за 108 –годинною професійною програмою. Семінар 
продовжить роботу і в 2013 році. 

На виконання Плану першочергових заходів щодо реалізації Стратегії 
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, 
затвердженого Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 212/2012, 
Плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.07.2012         
№ 514-р щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб 
органів місцевого самоврядування з питань взаємодії з громадськістю у процесі 
формування i реалiзацiї державної і регіональної політики у 2012 році професійні 
програми та програми тематичних семінарів актуалізовано з урахуванням 
сучасної нормативно-правової бази з питань сприяння розвитку громадянського 
суспільства. До професійних програм підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування включено модуль 
«Участь громадськості у процесі формування та реалізації державної політики». 
З цих питань у рамках навчальних програм проведено 21 заняття, у яких взяла 
участь 491 особа, у т.ч. 342 державних службовців та 149 посадових осіб 
місцевого самоврядування. 

Приділялася значна увага питанню поглиблення знань державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з ділової української 
мови та документування управлінської діяльності. 

До професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування включено модуль «Ділове 
українське мовлення та документування управлінської діяльності». У 2012 році в 
рамках професійної програми з цього питання  підвищила кваліфікацію 485    
осіб, з них 240 державних службовців місцевих державних адміністрацій, 166 
державних службовців територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади  та 79 посадових осіб місцевого самоврядування.  

За програмами тематичного постійно діючого семінару «Ділове українське 
мовлення та документування управлінської діяльності», короткострокових 
семінарів з питань ділового мовлення, документування  управлінської діяльності, 
Е-врядування  підвищив кваліфікацію 81 державний службовець. За тематичною 
професійною програмою «Організація діловодства, архівної справи та кадрової 
роботи в органах місцевого самоврядування» підвищили кваліфікацію 17 
посадових осіб апаратів районних рад, відповідальних за документування 
управлінської діяльності. За програмою тематичного короткострокового 
семінару з питань документування управлінської діяльності та архівної справи в 
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органах місцевого самоврядування» підвищила кваліфікацію 41 посадова особа 
місцевого самоврядування (секретарі сільських, селищних рад). 

На замовлення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування з метою вивчення актуальних питань державотворення, нових 
законодавчих і нормативно-правових актів проведено 11 виїзних тематичних 
семінарів. 

Спільно з Державним архівом Полтавської області розроблено методичні 
рекомендації щодо порядку розроблення інструкції з діловодства в органах 
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про 
затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої 
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої 
влади». 
 На виконання рішення сесії обласної ради «Про Програму підвищення 
кваліфікації спеціалістів бюджетної сфери – членів тендерних комітетів 
бюджетних організацій області», відповідно до навчальних програм, 
затверджених Міністерством економіки України, пройшли навчання 153 особи. 

 
ІІ. Навчально-методична робота 

Враховуючи сучасні потреби державотворення, процеси професіоналізації 
державного управління і місцевого самоврядування, відповідно до 
Національного плану дій  на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних 
реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 
12 березня 2012 року № 187/2012 (п. 200.1. розділу «Організаційне забезпечення 
створення професійної та ефективної державної служби»), Стратегії державної 
кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 
1 лютого 2012 року № 45/2012,   діяльність навчально-методичного відділу 
Центру спрямована на забезпечення навчального процесу усіма необхідними 
матеріалами та методичними розробками.  

Діяльність закладу була спрямована:   
на підвищення якості навчання освітніх послуг слухачам та підбору 

викладацького складу. 
на більш широке впровадження у навчальний процес сучасних 

інформаційних технологій. 
на забезпечення методичної, консультаційної, інформаційної допомоги 

слухачам під час навчання. 
на удосконалення та впровадження різних форм контролю якості навчання.  
З метою забезпечення системності роботи з підвищення кваліфікації 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування основну увагу 
працівники Центру зосереджують на розробці й оновленні навчальних програм 
та навчально-методичних матеріалів, що є основою організації навчального 
процесу на високому професійному рівні. Протягом  року було розроблено: 37 
навчальних програм за основними видами підвищення кваліфікації; 
інструктивно-методичних матеріалів до 35 практичних занять; 46 методичних 
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матеріалів з питань самостійного опрацювання фахової літератури та 35 
матеріалів для контролю з перевірки рівня знань слухачів. Це дало змогу 
проводити навчання з підвищення кваліфікації слухачів відповідно до існуючих 
потреб, шляхом актуалізації змісту навчання, оперативного реагування на 
потреби сьогодення.  

Навчально-методичний супровід підвищення кваліфікації здійснюють 137 
позаштатних викладачів, у тому числі: професорів / докторів наук - 15 ;  
кандидатів наук / доцентів - 38;  викладачів-практиків - 85. 

Викладацьким складом та працівниками Центру підготовлено та видано 
методичні матеріали: 

 Реформування державної служби в Україні як складова адміністративної 
реформи;  

 Адміністративна реформа і Полтавщина; 
 Адміністративна реформа та реформування державної служби в Україні.  
 Методичні матеріали щодо проведення спеціальної перевірки (для 

кадрових служб та осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування);  

 Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень;  
 Нормативно-правові акти та роз’яснення щодо застосування Закону «Про 

захист персональних даних»;  
 Культура ділового спілкування;  
 Методичні рекомендації з питань підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;  
 Особливості  виборів народних депутатів України 2012 року (методичні 

матеріали для держслужбовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування);  

 Методичні матеріали щодо підвищення кваліфікації депутатів місцевих 
рад;  

 Методичні рекомендації щодо порядку розроблення інструкції з 
діловодства в органах виконавчої влади та органах місцевого 
самоврядування;  

 Методичні рекомендації з питань вивчення законодавства щодо 
запобігання та протидії проявам корупції. Видання друге, доповнене. 

Впродовж року регулярно поповнювалися електронні ресурси бібліотеки 
Центру та бібліотечний фонд.  

У Центрі функціонує навчально-методична рада, діяльність якої спрямована на 
підвищення якості надання освітніх послуг та допомогу викладачам-практикам у  
роботі з дорослою аудиторією. Щоквартально проводилися засідання навчально-
методичної ради, як дорадчого органу, на яких було розглянуто 12 питань. 

Розроблено інструментарій для здійснення контролю результатів навчання 
(питання для опитування та анкетування слухачів, тестові завдання, теми 
рефератів, підсумкових робіт). 
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ІІІ. Моніторинг якості навчального процесу 
Ефективним засобом удосконалення організації навчання є вивчення 

зауважень і пропозицій слухачів. З цією метою проводиться вхідне і вихідне 
анкетування слухачів. Анкетування пройшли 893 особи, з них 561 державний 
службовець та 332 посадові особи місцевого самоврядування.  

Під час анкетування аналізуються питання стосовно проведення зустрічей 
з керівництвом облдержадміністрації та обласної ради, їх тематики, форм 
проведення занять, рівень викладацької майстерності.  Це дає змогу значно 
підвищити ефективність та якість надання освітніх послуг. 

 

Результати узагальнення відповідей на запитання анонімної анкети: 
1. Чи задоволені слухачі в цілому проведеним навчанням? 

                 
 
2. Яку користь від навчання бачать слухачі для себе?  
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3. Які теми занять Вас найбільше зацікавили? 

Державних службовців місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб 

місцевого самоврядування  найбільше зацікавили наступні теми:  

Розвиток законодавства України про державну службу. 
Керівництво та лідерство в державному управлінні. 
Правове забезпечення державного управління та державної служби. 
Управління процесом комунікації у професійних стосунках. 
Закон України «Про звернення громадян». Особистий прийом громадян, 

розгляд їх звернень. 
Організація протидії та запобігання проявам корупції в органах 

державного управління. 
Підготовка службових та розпорядчих документів. 
Культура ділового спілкування. 
Земельна реформа в Україні, її реалізація та результати. 

               Особливості планування місцевих бюджетів згідно з   бюджетних кодексом 
України. 

Дотримання законодавства про місцеве самоврядування в Україні та ряд 
інших. 

На запитання анкети «Яким формам навчальних занять Ви надаєте 
перевагу?» відповіді посадовців розподілилися так: 
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Державні службовці місцевих органів виконавчої влади в цілому дали таку 
оцінку організаційно-методичного забезпечення навчального процесу: 

 

 

Посадові особи органів місцевого самоврядування оцінили організаційно – 
методичне забезпечення навчального процесу наступним чином: 

 

 
Діяльність Центру у звітному періоді була спрямована на створення 

належних умов для безперервного професійного навчання державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням кращих практик. 
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Пріоритетні напрями роботи Центру на 2013 рік 

Наявний науковий та ресурсний потенціал Центру забезпечує можливість 
стабільно здійснювати підвищення кваліфікації працівників місцевих органів 
державної влади та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій відповідно до ліцензійного обсягу (2 тисячі осіб у рік) та спеціалістів 
у сфері державних закупівель (500 осіб у рік), що повністю задовольняє потреби 
Полтавської області у підвищенні кваліфікації цих категорій.  

Пріоритетні напрями: 
- динамічність та практична спрямованість підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, створення 
умов для безперервного професійного навчання упродовж проходження служби 
чи здійснення відповідних повноважень; 

- організаційне та методичне забезпечення підвищення кваліфікації кадрів 
з питань вивчення нового законодавства про державну службу на виконання 
завдань Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та обласної Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки «Успішна Полтавщина - заможна 
територіальна громада. Будуємо разом»; 

- запровадження у процес підвищення кваліфікації  дисциплін прикладного 
характеру, зокрема формування лідерства, мистецтво ведення переговорів, 
технології публічного виступу, взаємодія з громадськістю;  

- забезпечення бездоганної репутації і підтримання відповідного іміджу 
Центру сьогодні та в майбутньому шляхом постійного покращення якості 
освітніх послуг; 

- забезпечення відповідності діяльності Центру вимогам системи 
управління якістю відповідно до стандартів ISO 9001:2000; 

- забезпечення проведення конкурсу з добору кандидатів до 
Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», на виконання  Указу  
Президента України від 5 квітня 2012 року № 246 «Про Президентський 
кадровий резерв «Нова еліта нації»; 

-  проведення навчання за професійною програмою «Молодь і державна 
служба»; 

- розширення співробітництва з місцевими органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування щодо практичного спрямування надання 
освітніх послуг та залучення до навчального процесу висококваліфікованих 
викладачів - практиків; 

- розширення співробітництва з Національною академією державного 
управління при Президентові України, регіональними інститутами та Центрами з 
проблем державного управління, підвищення кваліфікації управлінських кадрів, 
науково-методичного забезпечення навчального процесу;  
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- вивчення теоретичних та практичних аспектів щодо налагодження 
елементів дистанційного навчання державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування; 

- розширення практики відео-контактів (конференцій, «круглих столів» 
тощо) з іншими центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також 
усіма зацікавленими у таких обмінах органами влади, установами, закладами; 

- актуалізація програм та методичне забезпечення тематичних семінарів і 
тренінгів з питань: 

- запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в 
органах місцевого самоврядування; 

- керівництво і лідерство в державному управлінні; 
- європейська та євроатлантична інтеграція України; 
- роз’яснення нового Закону України «Про державну службу»; 
- актуальні питання гендерної рівності; 
- доступ до публічної інформації та захист персональних даних; 
- контролю і виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; 
- Е- врядування та ін. 

-  розширення співробітництва з міжнародними організаціями та фондами, 
ознайомлення із зарубіжним досвідом з питань підвищення кваліфікації 
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування; 

- вивчення питання щодо запровадження в Центрі електронної системи 
реєстрації, вхідного та вихідного контролю знань слухачів; налагодження більш 
ефективного зворотного зв’язку із учасниками начального процесу шляхом 
проведення анкетування, удосконалення та відповідне наповнення web-сторінки 
Центру в мережі INTERNET; 

- ширше впровадження новітніх інтерактивних методів навчання, вивчення 
та запровадження зарубіжної практики та досвіду інших навчальних закладів 
системи підвищення кваліфікації державних службовців щодо ефективного 
навчання кадрів; 

- надання консультаційно-методичної та організаційної допомоги в 
навчанні посадовців шляхом проведення виїзних практичних занять, тематичних 
семінарів, вивчення кращих практик управлінської діяльності регіону; 

- розширення видавничої бази Центру з метою забезпечення слухачів 
роздатковими та методично-інформаційними матеріалами; 

- постійне поповнення бібліотеки з питань державного управління, 
місцевого самоврядування, інших актуальних питань. Здійснення заходів щодо 
подальшого формування електронної бібліотеки Центру; 
          - координація діяльності ннавчально-методичної ради та надання 
практичної допомоги викладачам-практикам щодо методики  проведення занять; 

- співпраця із замовниками навчання щодо організаційного та фінансового 
забезпечення діяльності Центру. 
 
Директор                                                               К.В. Перебийніс 


