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I. Інформація  
про діяльність Полтавського обласного центру перепідготовки та 

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

у 2018 році  
 

Відповідно до Закону України „Про державну службу”, „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, 
„Про об’єднання територіальних громад”, Стратегії сталого розвитку „Україна – 
2020”, схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5, Указу 
Президента України  від 1 лютого 2012 року № 45/2012 „Про Стратегію 
державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки”, Стратегії реформування 
державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р „Деякі питання 
реформування державного управління України”, постанов Кабінету Міністрів 
України від 7 липня 2010 року № 564 „Про затвердження Положення про 
систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування”, від 16 грудня 2004 року 
№ 1681 „Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій” (зі змінами), від 14 липня 1999 року № 1262 
„Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів 
військового управління Збройних Сил” (зі змінами), розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 688-р „Деякі питання реалізації 
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні”, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 
року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 
2017 року № 275-р, інших нормативно-правових актів органів влади, робота 
Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій (далі – Центр) у 2018 році була 
направлена на виконання статутних завдань діяльності закладу  в рамках 
реалізації стратегічних напрямів розвитку державної служби, служби в органах 
місцевого самоврядування щодо підвищення рівня професійної компетентності 
працівників органів влади на регіональному рівні. 

Штатна чисельність працівників Центру - 12 одиниць. Структура закладу 
включає 2 відділи (навчально-методичний та навчально-організаційний) 
бухгалтерську службу та кабінет інформаційних технологій.  

Матеріальна база закладу дозволяє забезпечувати підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування 
Полтавської області на належному рівні.  

У 2018 році до проведення занять у Центрі на погодинній основі 
залучалися 179 викладачів, з них докторів наук – 16 осіб, кандидатів наук – 27 
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особи, викладачів – практиків, які працюють в органах державної влади та 
місцевого самоврядування, представників громадських організацій – 136 осіб.  

 
1. Організація навчання в рамках виконання планів-графіків 

підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади та 
посадових осіб місцевого самоврядування на 2018 рік.  

 
Впродовж звітного періоду навчання державних службовців здійснювалося 

відповідно до Плану – графіка підвищення кваліфікації державних службовців 
органів виконавчої влади, працівників міськрайвиконкомів на 2018 рік, 
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації           
від 22 грудня 2017 року № 891 «Про підвищення кваліфікації державних 
службовців органів виконавчої влади, працівників міськрайвиконкомів на базі 
Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій у 2018 році». 

Навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів 
місцевих рад відбувалося на виконання Розділу I Заходів Програми розвитку 
місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018 – 2020 роки, 
затвердженої рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії 
Полтавської обласної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 598 (зі 
змінами) та відповідно до розпорядження голови обласної ради від 29 грудня 
2017 року № 254 «Про підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого 
самоврядування  та 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 2018 році». 

Навчання державних службовців територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади та працівників підприємств, установ і організацій 
здійснювалася відповідно до укладених угод. 

Плани графіки підвищення кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб органів місцевого самоврядування на 2018 рік сформовані 
Центром відповідно до потреб у підвищенні кваліфікації кадрів органів 
виконавчої влади і місцевого самоврядування області та в установленому 
порядку погоджені із замовниками навчання (обласною державною 
адміністрацією та обласною радою) і Національним агентством України з питань 
державної служби.  

Підвищення кваліфікації здійснювалося відповідно до пріоритетних 
напрямів державної політики, на виконання нормативно-правових актів органів 
влади, розпоряджень та доручень голів обласної державної адміністрації та 
обласної ради, заходів державних і регіональних програм.  

Зміст програм підвищення кваліфікації формувався відповідно до 
навчальних потреб органів влади та місцевого самоврядування з урахуванням 
рекомендацій Нацдержслужби України, Національної академії державного 
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управління при Президентові України та узгоджувався із замовниками навчання 
(обласною державною адміністрацією та обласною радою). 

Відповідно до діючого законодавства у сфері державної служби та 
місцевого самоврядування, Розділу I Заходів Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Полтавській області на 2018 – 2020 роки, планів – графіків 
підвищення кваліфікації  державних службовців та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування на 2018 рік, навчання на базі Центру здійснювалося за 
професійними програмами, програмами тематичних постійно діючих та 
короткострокових семінарів, за програмами підготовки та участі у 
Всеукраїнському щорічному конкурсі «Кращий державний службовець» 
(тематичні короткострокові семінари), за тренінговими програмами, за 
програмами спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, за тематикою 
вебінарів. 

Інформація щодо виконання Центром планових показників підвищення 
кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, працівників 
міськрайвиконкомів та посадових осіб органів місцевого самоврядування, 
депутатів місцевих рад на 2018 рік наведена у таблиці 1. 

 
Таблиця 1. 

Виконання планових показників підвищення кваліфікації  
державних службовців органів виконавчої влади, працівників 

міськрайвиконкомів та посадових осіб органів місцевого самоврядування, 
депутатів місцевих рад на 2018 рік 

 
Категорія слухачів  

(відповідно до планів-
графіків підвищення 

кваліфікації на 2018 рік) 

Планові 
показники 

підвищення 
кваліфікації 

(кількість осіб) 

Фактичні 
показники 

підвищення 
кваліфікації 

(кількість осіб) 

Виконання 
планових 

показників 
(%)  

Державні службовці органів 
виконавчої влади, працівники 
міськрайвиконкомів  
 

1402 2930 209 % 

Посадові особи органів 
місцевого самоврядування IV-
VII категорій посад, депутати 
місцевих рад 

1170 2748 235 % 

Впродовж 2018 року Центром проведено 160 навчальних заходів, з них: 
- 17 професійних програм (перша та друга сесії) – пройшли підвищення 
кваліфікації 9 груп  слухачів з числа державних службовців місцевих органів 
виконавчої влади та 8 груп слухачів з числа посадових осіб органів місцевого 
самоврядування; 
- 3 постійно діючі семінари (з них 2 – виїзні); 
- 104 тематичні короткострокові семінари, тренінги ( з них 37 виїзних); 
- 6 спеціалізованих короткострокових навчальних курсів ( з них 1 виїзний); 
- 30 вебінарів.    
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Кількість навчальних заходів, проведених Центром у 2018 році 

 
На базі Центру у 2018 році проведено 120 навчальних заходів, у т.ч. 30 

вебінарів. Впродовж звітного періоду відбулося 40 виїзних тематичних семінарів 
на базі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.   

 

 
Розподіл  навчальних заходів, що відбулися у 2018 році  за місцем проведення 
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У  2018 році підвищили кваліфікацію 6953 особи, з них: 
- державних службовців органів виконавчої влади – 2930 осіб (у тому числі 804 
особи з числа державних службовців апарату та структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації та 2126 державних службовців апаратів та 
структурних підрозділів районних державних адміністрацій; 
- державних службовців територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади – 439 осіб; 
- посадових осіб місцевого самоврядування – 2609 осіб; 
- депутатів місцевих рад – 139 осіб; 
- представників підприємств, установ і організацій – 836 осіб. 
 

 
Кількісні показники підвищення кваліфікації у 2018 році за усіма видами навчання,  

у розрізі посад  
 
В розрізі категорій посад впродовж 2018 року на базі Центру підвищили 

кваліфікацію: 
- державних службовців місцевих органів виконавчої влади  категорії Б – 1364 
особи; 
- державних службовців територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади  категорії Б – 134 особи; 
- державних службовців місцевих органів виконавчої влади категорії В - 1566 
осіб; 
- державних службовців територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади категорії В – 305 осіб; 
- посадових осіб органів місцевого самоврядування III категорії  - 47 осіб; 
- посадових осіб органів місцевого самоврядування IV категорії  - 464 особи; 
- посадових осіб органів місцевого самоврядування V категорії  - 385 осіб; 
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- посадових осіб органів місцевого самоврядування VI категорії  - 807 осіб; 
- посадових осіб органів місцевого самоврядування VII категорії  - 906 осіб. 

В розрізі видів навчання підвищення кваліфікації пройшли: 
 

 
                Кількість посадовців, які підвищили кваліфікацію у Центрі  за видами навчання 

 
- за професійними програмами – 463 особи, з них 280 державних службовців 
органів виконавчої влади та 183 посадові особи органів місцевого 
самоврядування; 
- за програмами тематичних постійно діючих семінарів – 101 особа, з них 69 
державних службовців місцевих органів виконавчої влади та 32 посадові особи 
органів місцевого самоврядування; 
- за програмами тематичних короткострокових семінарів -  2696 осіб, з них 
1117 державних службовців місцевих органів виконавчої влади, 437 державних 
службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, 
604 посадові особи органів місцевого самоврядування, 106 депутатів місцевих 
рад, 432 працівника підприємств, установ і організацій; 
-  за програмами підготовки до участі у щорічному Всеукраїнському 
конкурсі «Кращий державний службовець» - 67 державних службовців 
обласної та районних державних адміністрацій (проведено 2 тематичні 
короткострокові семінари); 
- за тренінговими програмами – 351 особа, з них 280 державних службовців 
місцевих органів виконавчої влади, 59 посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, 4 депутати місцевих рад, 8 працівників підприємств, установ і 
організацій (також ряд тренінгів тривалістю до 6 академічних годин проведено в 
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рамках навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування); 
- за програмами спеціалізованих короткострокових навчальних курсів  - 446 
осіб, з них 57 державних службовців місцевих органів виконавчої влади, 65 
посадових осіб органів місцевого самоврядування, 324 особи з числа працівників 
підприємств, установ і організацій;  
- за тематикою вебінарів – 2829 осіб, з них 1060 державних службовців 
місцевих органів виконавчої влади, 2 державні службовці територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої влади, 1666 посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, 29 депутатів місцевих рад, 72 особи з числа 
працівників підприємств, установ і організацій. 

Інформацію про підвищення кваліфікації державних службовців, посадових 
осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників 
підприємств, установ і організацій у 2017 – 2018 роках подано у додатку 1  

 
2. Діяльність Центру на виконання заходів державних і регіональних 
програм, нормативно-правових актів органів виконавчої влади.  

Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій (далі-Центр) є відповідальним за 
реалізацію програми «Програма розвитку місцевого самоврядування у 
Полтавській області на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням другого 
пленарного засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання Полтавської 
обласної ради від 22 грудня 2017 року. 

Мета Програми – забезпечення підвищення фахового рівня посадових осіб 
місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, створення належних умов 
для їх професійного розвитку.  

Фінансування на реалізацію даної програми у 2018 році передбачене в сумі 
103700 грн., фактично отримано та використано – 103592,86 грн. Планових 
індикаторів (показників) успішності не передбачено, всі заходи програми 
виконано в повному обсязі. 

У 2018 році: 
- на виконання п. 1 розділу I заходів Програми  в межах кошторисних 

видатків та з метою створення системи науково-методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування в підготовці проектів та програм розвитку територій 
колективом Центру розроблено та актуалізовано навчальні програми за 
основними видами підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, депутатів місцевих рад. 

Викладачами та працівниками Центру підготовлено та видано 6 навчально-
методичних посібників та 8 навчально-методичних розробок (перелік та назви 
подано у розділі 3. звітної інформації «Навчально-методична робота Центру у 
2018 році». 

- на виконання п. 2 розділу I заходів Програми в межах кошторисних 
видатків та з метою підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб органів 
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місцевого самоврядування навчання на базі Центру впродовж звітного періоду 
відбувалося відповідно до Плану-графіка підвищення кваліфікації посадових 
осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад на 2018 рік, 
затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 29.12.2017 № 254 «Про 
підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та 
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 2018 році».  

Протягом 2018 року на базі Центру реалізовано 160 навчальних програм 
підвищення кваліфікації, з них: 17 професійних програм, 6 програм 
спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, 3 програми тематичних 
постійно діючих семінарів, 104 програми тематичних короткострокових 
семінарів, відбулося 30 вебінарів. 

Впродовж 2018 року підвищили кваліфікацію 6953 особи, з них 2609 
посадових осіб місцевого самоврядування, 139 депутатів місцевих рад, 2930 
державних службовців місцевих органів виконавчої влади, 439 державних 
службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, 
836 працівників підприємств, установ і організацій.  

- на виконання п. 3 розділу I заходів Програми в межах кошторисних 
видатків Центром впродовж 2018 року проведено тематичні короткострокові 
семінари, спрямовані на підвищення рівня професіоналізму працівників органів 
місцевого самоврядування та впровадження успішного досвіду розвитку 
територій:  
- «Стратегічне управління та проектний менеджмент в органах місцевого 
самоврядування» для  старост, в.о. старост (взяли участь 12 осіб); 
- «Пріоритетні напрями державної політики України в галузі освіти» для 
посадових осіб міськрайвиконкомів, виконавчих комітетів об’єднаних 
територіальних громад, відповідальних за напрямок освіти (взяли участь 23 
особи); 
- «Здійснення нотаріальних дій. Реалізація та захист прав і свобод людини і 
громадянина у місцевому самоврядуванні» для секретарів сільських, селищних 
рад  (взяли участь 28 осіб); 
- «Актуальні питання організації роботи з персоналом в органах місцевого 
самоврядування» (взяли участь 34 особи); 
- «Пріоритетні напрями безпекової політики України. Практичні аспекти 
виконання Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» для 
посадових осіб апаратів місцевих рад,  відповідальних за ведення обліку 
військовозобов’язаних та мобілізаційну роботу (взяли участь 22 посадові  особи 
місцевого самоврядування); 
- «Енергоменеджмент та підвищення енергоефективності» для державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2 семінари, взяли 
участь 37 осіб, з них 16 посадових осіб місцевого самоврядування); 
- «Антикорупційна політика держави» для землевпорядників сільських, 
селищних рад ( 2 семінари, взяли участь 58 осіб); 
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- «Ефективне врядування. Зміцнення матеріальної та фінансової основи 
місцевого самоврядування»  для бухгалтерів сільських, селищних рад, 
працівників виконавчих комітетів об’єднаних територіальних громад, 
відповідальних за формування та виконання бюджетів (взяли участь 43 особи); 
- «Ефективна організація роботи посадових осіб місцевого самоврядування. 
Тайм-менеджмент» для посадових осіб виконавчих апаратів місцевих рад (взяли 
участь 16 осіб); 
- Організація діловодства у виконавчих органах об’єднаних територіальних 
громад» для керівників служб діловодства виконавчих комітетів об’єднаних 
територіальних громад (взяли участь 17 осіб); 
- тренінг «Психологія стресу та можливість управління ним. Стресостійкість» 
(взяли участь 10 посадових осіб місцевого самоврядування). 

В рамках Меморандуму про співпрацю з Полтавською асоціацією органів 
місцевого самоврядування проведено семінар «Нові можливості розвитку 
територіальних громад Полтавщини. Краудфандінг як інструмент фінансування 
та соціального впливу. Програмна діяльність фондів ЄС та їх зорієнтованість на 
Україну. «Тверді» та «М’які» проекти» для посадових осіб місцевого 
самоврядування (23 особи); 

В рамках Меморандуму про співпрацю з Полтавським регіональним 
відділенням «Асоціації міст України» проведено семінари: 
- «Ефективне управління ресурсами громади» для посадових осіб місцевого 
самоврядування (19 осіб); 
- «Демократичне відкрите врядування» для посадових осіб місцевого 
самоврядування (18 осіб); 
- тренінг  з місцевого економічного розвитку (в рамках реалізації Програми 
«Партнерство для розвитку міст «ПРОМІС» (взяли участь 34 посадові особи 
органів місцевого самоврядування). 

За програмою тематичного постійно діючого семінару «Державна політика 
та нормативне регулювання у сфері надання адміністративних послуг» для 
керівників та спеціалістів Центрів надання адміністративних послуг (підвищили 
кваліфікацію 21 посадова особа місцевого самоврядування). 

Відбулося навчання за програмами спеціалізованих короткострокових 
навчальних курсів: 
- «Популяризація та просування інтересів України у світовому інформаційному 
просторі» (модуль 1: «Розвиток сільського зеленого туризму невід’ємна складова  
створення позитивного образу України» для посадових осіб виконавчих апаратів 
районних рад та виконавчих комітетів об’єднаних територіальних громад, до 
повноважень яких належать питання розвитку туризму (17 осіб); 
- «Економічний розвиток територій: проблеми, виклики, перспективи» для 
посадових осіб виконавчих комітетів об’єднаних територіальних громад (10 
посадових осіб місцевого самоврядування). 

- на виконання п. 4 розділу I заходів Програми та з метою забезпечення 
додаткових заходів щодо впровадження жестової мови як засобу спілкування із 
особами з інвалідністю, які мають повну або часткову втрату слуху Центром у 
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співпраці з викладачем курсу підготовлено та записано на диски відео посібник з 
урахуванням професійної лексики слухачів спеціалізованого короткострокового 
навчального курсу «Основи української жестової мови», на що було виділено 
14 400 грн., витрачено 14 399, 98 грн. 

- на виконання п. 5 розділу I заходів Програми  в межах кошторисних 
видатків та з метою поширення науково - обґрунтованого позитивного досвіду у 
вирішенні проблемних питань розвитку територіальних громад Центром 
впродовж 2018 року проведено виїзні тематичні короткострокові семінари, 
зокрема: 
- «Актуальні питання реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади. Правове забезпечення діяльності органів місцевого 
самоврядування» на базі Департаменту соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації (взяли участь 26 посадових осіб виконавчих комітетів 
об’єднаних територіальних громад) 
- «Ефективна комунікація органів місцевого самоврядування із засобами масової 
інформації. Медіаграмотність посадових осіб місцевого самоврядування» (взяли 
участь 10 посадових осіб виконавчих комітетів об’єднаних територіальних 
громад); 
- «Нова якість управління в умовах децентралізації влади в Україні. Управління, 
орієнтоване на результат» в рамках Меморандуму про співпрацю з Полтавською 
асоціацією органів місцевого самоврядування (взяли участь 23 посадові особи 
органів місцевого самоврядування); 
- «Організація бюджетного планування у новостворених об’єднаних 
територіальних громадах» в рамках Меморандуму про співпрацю з ВП установи 
«Центр розвитку місцевого самоврядування» (взяли участь 21 посадова особа 
органів місцевого самоврядування);  

Спільно з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Полтавській області Центром здійснено організаційне забезпечення 
проведення 13 виїзних тематичних короткострокових семінарів «Розвиток 
правової спроможності територіальних громад Полтавщини». Участь у 
навчаннях взяли 673 особи, з них державних службовців – 115 осіб, посадових 
осіб місцевого самоврядування – 192 особи, депутатів місцевих рад – 101 особа, 
працівників підприємств, установ і організацій – 265 осіб.  

Спільно з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Полтавській області Центр взяв участь в організаційному 
забезпеченні проведення III Всеукраїнської науково-практичної конференції за 
міжнародною участю «Адаптація правової системи України до права 
Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти» та виданні матеріалів 
конференції. 

- на виконання п. 6 розділу I заходів Програми в межах кошторисних 
видатків та з метою забезпечення безперервності та мобільності навчання 
посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, заощадження 
коштів, поширення позитивного досвіду у вирішенні проблемних питань 
розвитку об’єднаних територіальних громад, запровадження елементів 
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дистанційної освіти та новітніх інтерактивних методів навчання Центром 
оновлено структуру офіційного веб-сайту, проведено роботи з удосконалення 
розділів «Дистанційне навчання та «Реєстрація на навчання». Запроваджено 
програму комп’ютерного тестування Open TEST 2.1.0, яка постійно 
використовується в навчальному процесі. 

Впродовж 2018 року проведено навчання за програмами спеціалізованих 
короткострокових навчальних курсів з дистанційною складовою: 
- «Ділове українське мовлення та документування управлінської діяльності. Е-
урядування» (взяли участь 33 посадові особи місцевого самоврядування); 
- «Реформування системи цивільного захисту в умовах децентралізацій та 
розвиток місцевої пожежної охорони. Спеціальна підготовка працівників 
місцевої пожежної охорони» (3 групи слухачів, всього 180 осіб). 

Впродовж звітного періоду зі студії Центру проведено вебінари: 
- «Антикорупційна політика держави. Особливості електронного декларування» 
(взяли участь 392 посадові особи місцевого самоврядування); 
- «СМАРТ- громада» (у співпраці з Агенцією інноваційного, сталого розвитку та 
ресурсоефективності за підтримки Проекту Німецького Товариства 
Міжнародного Співробітництва (GIZ) «Реформа управління на Сході України») 
(взяли участь 248 осіб, з них 200 посадових осіб органів місцевого 
самоврядування); 
- «Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавської 
області» (у співпраці з Полтавською обласною радою та за підтримки Проекту 
Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва (GIZ) «Реформа 
управління на Сході України») (взяли участь 186 посадових осіб органів 
місцевого самоврядування);  
- «Пріоритетні напрями державної політики України у сфері культури» для 
посадових осіб виконавчих комітетів ОТГ, відповідальних за напрямок культури 
(35 осіб); 
- «Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання 
альтернативних паливно-енергетичних ресурсів» для посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, посадових осіб виконавчих комітетів об’єднаних 
територіальних громад (взяли участь 133 посадові особи місцевого 
самоврядування); 
- «Європейська та євроатлантична інтеграція України» для державних 
службовців апаратів районних державних адміністрацій, посадових осіб 
виконавчих апаратів районних рад та виконавчих комітетів об’єднаних 
територіальних громад, відповідальних за зв’язки з громадськістю та взаємодію 
із засобами масової інформації (взяли участь 127 осіб, з них 73 посадові особи 
місцевого самоврядування); 
- «Основні положення Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю» для 
державних службовців районних державних адміністрацій, посадових осіб 
місцевого самоврядування, фахівців органів, установ та закладів соціального 
захисту населення, закладів охорони здоров’я (взяли участь 162 особи, з них  24 
посадові особи місцевого самоврядування); 
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- з питань поводження із твердими побутовими відходами для державних 
службовців райдержадміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування 
(взяли участь 88 осіб, з них 54 посадові особи місцевого самоврядування); 
-  з актуальних питань організації та проведення процедур закупівель для 
відповідальних осіб, голів та членів тендерних комітетів органів влади та 
місцевого самоврядування (2 вебінари, взяли участь 317 осіб, з них 125 
посадових  осіб місцевого самоврядування); 
- з питань захисту прав споживачів для державних службовців центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування 
(взяли участь 110 осіб, з них 52 посадові особи місцевого самоврядування); 
- «Громадянське суспільство в Україні. Взаємодія органів місцевого 
самоврядування та органів виконавчої влади із громадськістю» для посадових 
осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки з 
громадськістю (взяли участь 129 посадових осіб місцевого самоврядування); 
- «Нові інноваційні форми та інструменти розвитку співробітництва 
територіальних громад (міжмуніципального співробітництва – ММС)»  в рамках 
спеціалізованого короткострокового навчального курсу «Співробітництво 
територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво – ММС) для 
державних службовців районних державних адміністрацій, посадових осіб 
місцевого самоврядування (взяли участь 75 осіб, з них 50 посадових осіб 
місцевого самоврядування); 

Також впродовж звітного періоду Центром спільно з Департаментом 
соціального захисту населення проведено низку вебінарів з актуальних питань 
реалізації соціальної політики, надання пільг та компенсацій, допомог тощо 
окремим верствам населення Полтавської області. 

З метою  поліпшення матеріально-технічного забезпечення дистанційної 
складової навчального процесу Центром придбано сервер та веб - камеру з 
дистанційним керуванням, на що по Програмі було виділено 50 000 грн, 
витрачено 49 985 грн.    

- на виконання п. 7 розділу I заходів Програми в межах кошторисних 
видатків та з метою підвищення рівня кваліфікації для працівників виконавчого 
апарату Полтавської обласної ради проведено навчання за програмою 
короткострокового навчального курсу «Англійська мова професійного 
спрямування». 

 - на виконання п. 9 розділу I заходів Програми та з метою набуття 
посадовими особами місцевого самоврядування, представниками органів влади, 
комунальних підприємств, установ і організацій знань та навичок, які б 
забезпечували можливості використання основ національної жестової мови, як 
одного із важливих засобів у спілкуванні та наданні соціальних послуг  в умовах 
двомовності Центром у співпраці з викладачем розроблено програму 
спеціалізованого короткострокового навчального курсу «Основи української 
жестової мови», за програмою якого впродовж звітного періоду підвищили 
кваліфікацію вісім груп слухачів (126 осіб), у тому числі: 
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- 3 групи слухачів з числа працівників підприємств, установ і організацій сфери 
охорони здоров’я  (42 особи); 
- 4 групи слухачів з числа працівників Управління патрульної поліції в 
Полтавській області (62 особи); 
- 1 група слухачів з числа працівників центрів надання адміністративних послуг, 
представників органів влади, комунальних підприємств, установ і організацій 
(всього 22 особи, з них 10 державних службовців місцевих органів виконавчої 
влади, 6 посадових осіб місцевого самоврядування, 6 працівників підприємств, 
установ і організацій). 

На проведення навчання за програмою СКНК «Основи української 
жестової мови» згідно Програми виділено 39300 грн., витрачено 39207, 86 грн.  

Центр у співпраці з Центром розвитку місцевого самоврядування у 
Полтавській області, Полтавською обласною Асоціацією органів місцевого 
самоврядування, Полтавським регіональним відділенням Асоціації міст України, 
Полтавським регіональним відділенням Асоціації об’єднаних територіальних 
громад, Полтавським регіональним відділенням Всеукраїнської Асоціації 
сільських та селищних рад, вищими навчальними закладами, громадськими 
організаціями і надалі буде здійснювати проведення спільних навчальних заходів 
в рамках підвищення кваліфікації публічних службовців з метою підвищення 
рівня професійної компетентності посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, депутатів місцевих рад, впровадження принципів належного 
врядування. 

Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установі організацій є співрозробником Програми 
правової освіти населення області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
сьомої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 29 квітня 2016 
року.  

Фінансування на реалізацію даної програми у 2018 році передбачене в сумі 
95000 грн., фактично отримано та використано – 94393,77 грн. 

Всього протягом 2018 року в рамках виконання заходів Програми 
проведено 13 виїзних тематичних короткострокових семінарів з питань 
посилення правової спроможності територіальних громад Полтавщини. Участь у 
навчаннях взяли 673 особи, з них державних службовців – 115 осіб, посадових 
осіб місцевого самоврядування – 192 особи, депутатів місцевих рад – 101 особа, 
працівників підприємств, установ і організацій – 265 осіб.  

Також до навчальних програм, які, відповідно до планів - графіків 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування на 2018 рік проведені Центром у звітному році, включено теми 
щодо правового забезпечення державного управління та місцевого 
самоврядування, впровадження нового законодавства про державну службу та 
службу в органах місцевого самоврядування, посилення правової спроможності 
територіальних громад, запобігання та протидії корупції тощо. Для проведення 
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занять залучалися фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Полтавській області. 

Спільно з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Полтавській області Центр взяв участь в організаційному 
забезпеченні проведення III Всеукраїнської науково-практичної конференції за 
міжнародною участю «Адаптація правової системи України до права 
Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти» та виданні матеріалів 
конференції. 

Також спільно з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Полтавській області підготовлено та видано методичні 
посібники «Актуальні питання посилення правової спроможності територіальних 
громад в Україні», «Тенденції розвитку публічної служби та професійні й етичні 
вимоги до публічних службовців» «Європейська інтеграція України» та 
інформаційні матеріали з питань надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.  

Планових індикаторів (показників) успішності не передбачено, реалізація 
програм та їх фінансування здійснене протягом 2018 року по мірі необхідності, 
всі заходи програм виконано в повному обсязі. 

Інформацію про виконання Центром у 2018 році регіональних, цільових 
(комплексних) програм, які діють на території Полтавської області подано у 
додатку 2. 

Впродовж 2018 року Центром проводилися навчальні заходи на виконання 
нормативно-правових актів органів виконавчої влади, розпоряджень та постанов 
Кабінету Міністрів України. 

На виконання пунктів 29 та 107 Плану дій з реалізації Національної 
стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393 
проводилося навчання за програмою тематичного постійно діючого семінару з 
питань реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 
року. До програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування включалися теми: «Правове забезпечення 
дотримання прав людини в Україні: вітчизняний та міжнародний досвід», 
«Реалізація та захист прав і свобод людини і громадянина у місцевому 
самоврядуванні» та інші. 

Всього у 2018 році Центром проведено 47 навчальних заходів, програми 
яких включали розгляд питань щодо дотримання прав людини, Участь у 
навчаннях взяли 1228 осіб, з них  446 державних службовців органів виконавчої 
влади, 396 посадових осіб органів місцевого самоврядування, 101 особа з числа 
депутатів місцевих рад, 285 працівників підприємств, установ і організацій.  

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від  25 жовтня 
2017 року № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» Центром 
проведено 8 тематичних короткострокових семінарів та 2 вебінари з питань 
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запобігання та протидії корупції, заповнення електронних декларацій для 
державних службовців та посадових осіб органів місцевого  самоврядування. 

Всього  у 2019 році відбулися 62 навчальні заходи, програми яких 
включали розгляд питань щодо запобігання та протидії проявам корупції в 
органах державної влади та в органах місцевого самоврядування. Кваліфікацію за 
даним напрямом підвищили 1415 осіб, з них 519 державних службовців місцевих 
органів виконавчої влади, 181 державний службовець територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, 644 посадові особи місцевого 
самоврядування, 13 депутатів місцевих рад та 58 працівників підприємств, 
установ і організацій. 

На виконання пункту 10 розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 02 березня 2010 року № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо 
детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення» до програм 
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування включалися питання щодо детінізації доходів і відносин у сфері 
зайнятості  населення. Участь у даних навчаннях взяли 422 особи, з них  283 
особи з числа державних службовців органів виконавчої влади та   139 посадових 
осіб органів місцевого самоврядування.  

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 298, Плану заходів з підготовки та відзначення в Полтавській 
області 100 – річчя запровадження державної служби, затвердженого 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 31.05.2018 № 504 
до програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування включено теми з питань історії та розвитку державної 
служби в Україні. Впродовж  другого півріччя проведено 10 занять даної 
тематики, участь у яких взяли 315 осіб, з них 239 державних службовців та 76 
посадових осіб місцевого самоврядування. 

 Інформацію про підвищення кваліфікації державних службовців, 
посадових осіб органів місцевого самоврядування на базі Центру у 2018 році на 
виконання нормативно-правових актів органів виконавчої влади, розпоряджень 
та постанов Кабінету Міністрів України подано у додатку 3.  

 
3. Навчально-методична робота Центру у 2018 році 

 

Упродовж 2018 року навчання державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування Полтавської області здійснювалося відповідно до 
розроблених Центром та погоджених із замовниками навчання професійних 
програм, програм тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів, 
тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів.  

Змістове наповнення навчальних програм підвищення кваліфікації 
відповідало вимогам Національного агентства з питань державної служби та 
регіональним потребам. Програми підвищення кваліфікації були спрямовані на 
виконання нормативних документів вищих органів влади та мали за мету 
розвиток професійних компетентностей публічних службовців регіону в сфері 
державного управління, реформування та розвитку місцевого самоврядування, 
децентралізації влади. Ураховуючи методичні рекомендації Національного 
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агентства України з питань державної служби, й на виконання нормативно-
правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України, для 
проведення занять було оновлено методичне забезпечення. 

Протягом 2018 року працівниками Центру розроблено 42 навчальні 
програми підвищення кваліфікації, з них: 

програм тематичних постійно діючих семінарів – 3; 
програм тематичних короткострокових семінарів – 32 ( у тому числі 1 в 

рамках підготовки до проведення та участі у щорічному Всеукраїнському 
конкурсі «Кращий державний службовець»); 

- програм спеціалізованих короткострокових навчальних курсів – 6.  
2018 рік позначився проведенням вебінарів, навчальних курсів із 

дистанційними складовими. У Центрі впроваджено  систему дистанційного 
навчання з використанням модульного об’єктно-орієнтованого середовища 
дистанційного навчання  Moodle. 

У співпраці з Головним Управлінням ДСНС України в Полтавській 
області, Асоціацією цивільного захисту, з Центром сприяння розвитку 
співробітництва територіальних громад, ресурсним центром з питань 
міжмуніципального співробітництва при Всеукраїнській асоціації сільських та 
селищних рад та за підтримки Проекту Німецького Товариства Міжнародного 
Співробітництва (GIZ) Полтавським ЦППК підготовлено програми та методичне 
забезпечення дистанційних складових спеціалізованих короткострокових 
навчальних курсів «Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне 
співробітництво – ММС)» та «Реформування системи цивільного захисту в 
умовах децентралізації та розвитку місцевої пожежної охорони. Спеціальна 
підготовка працівників місцевої пожежної охорони», зокрема укладено глосарії; 
списки рекомендованої літератури; перелік тем курсу; лекції до тем; презентації 
та тести до тем.  

Також підготовлено програму та методичне забезпечення спеціалізованого 
короткострокового навчального курсу з дистанційною складовою «Ділове 
українське мовлення та документування управлінської діяльності. Е-
урядування». 

Викладачами та працівниками Центру підготовлено та видано: 
6 навчально-методичних посібників: 
- «Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавської 
області». Гришко В.В., Черкас О.Г., Осипенко  Н.М. та ін., 125 с.; 
- «Управління твердими побутовими відходами в умовах реформування 
місцевого самоврядування та розвитку міжмуніципального співробітництва». 
Толкованов В.В., Ілляш О.Е., Журавель Т.В., Осипенко Н.М. та інші, 392 с; 
- «Актуальні питання посилення правової спроможності територіальних громад 
в Україні». Лахижа М.І., Черчатий О.І., Клименко І.В., 40 с.; 
- «Тенденції розвитку публічної служби та професійні й етичні вимоги до 
публічних службовців». Лахижа М.І., Осипенко Н.М., Черчатий О.І., 29 с.; 
- «Європейська інтеграція України», Лахижа М.І., 74 с.  
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- «Розвиток державної мовної політики. Писемна форма спілкування публічних 
службовців». Дорошенко Л.В. 39 с.; 
8 навчально-методичних розробок: 
- «Українська державна та Полтавська обласна символіка: історія, сучасність, 
етикет». Лахижа М.І., Черчатий О.І., Клименко І.В., 21 с.; 
- «Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей», упорядник 
Ступенко С.Г., 35 с.; 
- «Управління твердими побутовими відходами як складова муніципального 
менеджменту», упорядник Ступенко С.Г., 62 с.; 

- «Пріоритетні напрями державної політики в галузі освіти», упорядник      
Захарова Н.М., 21 с.; 
- «Пріоритетні напрями державної політики України у сфері культури», 
Удовиченко І.А., упорядник Захарова Н.М., 16 с.; 
- «Влада і громада». Карманенко В.В., упорядник Захарова Н.М., 16 с.; 
- «Ефективна комунікація органів місцевого самоврядування із засобами масової 
інформації». Дорошенко Л.В., упорядник Захарова Н.М., 24 с.; 
- «Впровадження нових інформаційних технологій та веб-ресурсів у 
муніципальному управлінні». Дорошенко Л.В., 17 с. 

Актуальним для Центру залишається питання добору якісного 
професорсько-викладацького складу. Так, протягом 2018 року до проведення 
занять у Центрі на погодинній основі залучалися 179 викладачів, з них докторів 
наук – 16 осіб, кандидатів наук – 27 особи, викладачів – практиків, які працюють 
в органах державної влади та місцевого самоврядування, представників 
громадських організацій – 136 осіб. 

Слухачі Центру мали можливість зустрітися з керівництвом області. У 
навчальному процесі взяли участь голова обласної ради, заступники голови 
облдержадміністрації та обласної ради, керівники відділів апарату 
облдержадміністрації (насамперед, відділу управління персоналом, 
організаційного, юридичного, загального, контролю, роботи зі зверненнями 
громадян, інформаційно-комп’ютерного забезпечення, інші), виконавчого 
апарату обласної ради, структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, 
підприємств, установ і організацій.  

Крім того, для 2018 року характерне залучення до викладання в Центрі 
експертів Центру розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області. Із 
слухачами ділилися досвідом радник з питань децентралізації фінансової 
системи Паутова Т.М., радник з питань децентралізації Ісип О.М. 

Питання розвитку персоналу Центру, підвищення рівня професійних 
компетентностей працівників є і залишаються пріоритетними в діяльності 
Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій. 

Впродовж 2018 року працівники Центру брали участь у науково-
практичних та науково-методичних конференціях, інших комунікативних 
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заходах, які проводилися за участі Нацдержслужби, закладів системи 
підвищення кваліфікації, органів влади, зокрема:  

- Регіональний форум з питань мобілізації громад задля розширення 
можливостей та місцевого розвитку» – 23-26 квітня (м. Святогірськ); 

- Засідання Постійної комісії Вченої ради Національної академії 
державного управління при президентові України з координації надання 
методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення 
кваліфікації «Особливості запровадження ресурсно - мережевої моделі у 
професійному розвитку публічних службовців» – 24-25 травня (м. Київ); 

- Тренінг «Прямі iноземнi iнвестицii для регіонального i місцевого 
розвитку» – 29-31 травня (м. Київ); 

- Науково-практична конференція «Реформа управління на сході України 
ІІ» – 3-6 червня (м. Київ); 

- Х щорічні Рішельєвські академічні читання на тему «Державна служба 
України: традиції та інновації» – 18-23 вересня (м. Одеса); 

- Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю 
«Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та 
адміністрування» – 1-3 листопада (м. Київ); 

- Тренінг для тренерів з методик викладання та сучасної дидактики вищої 
школи за підтримки проекту «Реформа управління на сході України ІІ» –           
18-24 листопада (м. Київ); 

- Семінар «Впровадження тренінгових програм щодо політики 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на базі центрів 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій» – 20-21 листопада (м. Київ); 

- Семінар «Забезпечення гендерного паритету на публічній службі» –        
22 листопада (м. Київ); 

- Міжнародна конференція «Навчання та розвиток на державній службі: 
досвід інших країн для України» – 2-3 грудня (м. Київ); 

- Воркшоп «Лідерство в державному управлінні» в рамках Міжнародної 
конференції «Навчання та розвиток на державній службі: досвід інших країн для 
України» – 4 грудня (м. Київ); 

- ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Адаптація правової 
системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні 
аспекти» –23 листопада (м. Полтава); 

- Круглий стіл «Розвиток кадрового потенціалу місцевого самоврядування 
в Україні» – 12 грудня (м. Київ); 

- VІІ міжнародна науково-практична конференція «Розумовські зустрічі» – 
13-14 грудня 2018 року (м. Чернігів). 

Проводилися засідання навчально-методичної ради Центру, на якій 
обговорювалися основні напрями діяльності навчального закладу, розглядалися 
та затверджувалися програми тематичних семінарів, навчально-методичні 
розробки. 
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4. Моніторинг якості навчального процесу. Оцінка ефективності 
підвищення кваліфікації. 

 

З 2008 року в Центрі впроваджено систему управління якістю, відповідно 
до якої та з метою забезпечення практичної спрямованості підвищення 
кваліфікації, підвищення ефективності навчального процесу та максимального 
наближення змісту навчання до потреб слухачів спільно з відділом управління 
персоналом апарату обласної державної адміністрації, виконавчим апаратом 
обласної ради, органами місцевого самоврядування та районними державними 
адміністраціями проводиться вивчення та аналізування навчальних потреб 
органів влади та місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації кадрів. 

Також з метою врахування індивідуальних навчальних потреб споживачів 
послуг (державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування) 
Центром розроблено анкету вивчення індивідуальних потреб слухачів, яку вони 
заповнюють на сайті Центру під час реєстрації на навчання після ознайомлення з 
навчально-тематичним планом (програмою) підвищення кваліфікації. 
Узагальнені результати  вхідного анкетування в розрізі групи є підставою для 
внесення змін та доповнень до розкладу занять. 

Після кожного навчального заходу, що проводиться на базі Центру, 
здійснюється моніторинг якості навчального процесу шляхом узагальнення 
вихідних анкет слухачів, їх зауважень та пропозицій щодо форм та змісту 
підвищення кваліфікації. Результати моніторингу періодично розглядаються на 
апаратних нарадах та на засіданнях навчально-методичної ради Центру, 
враховуються при плануванні діяльності закладу, формуванні програм 
підвищення кваліфікації та під час організації навчального процесу. 

Також, з метою подальшого розвитку Центру як закладу післядипломної 
освіти, удосконалення окремих складових процесу надання навчальних послуг, 
наближення змісту навчальних програм підвищення кваліфікації до реальних 
потреб органів влади у 2018 році з урахуванням рекомендацій Нацдержслужби 
розроблено анкету та запроваджено опитування державних службовців місцевих 
державних адміністрацій, відповідальних за питання розвитку персоналу щодо 
оцінки ефективності підвищення кваліфікації на базі Полтавського обласного 
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій. 

Впродовж звітного періоду опитування проходили 2 групи слухачів 
тематичного короткострокового семінару «Пріоритетні напрями державної 
політики у сфері управління персоналом», (всього 41 особа), з них:  
- 08.11.2018 – керівники апаратів районних державних адміністрацій – 21 особа; 
- 12.10.2018 – начальники відділів управління персоналом районних державних 
адміністрацій – 20 осіб.  
 

Нижче наведені узагальнені результати  відповідей на запитання анонімної 
анкети. 

 



21 
 
1. Чи задоволені Ви в цілому результатами підвищення кваліфікації 
державних службовців Вашої райдержадміністрації на базі Центру? 
(оціночна шкала від 0 до 4, де 0 – взагалі не задоволені, 4 – цілком задоволені). 
  

Оціночна шкала, кількість осіб 
0 1 2 3 4 
   4 особи 37 осіб 

 
2. У якій мірі після проходження навчання на базі Центру змінилися знання, 
та навички державних службовців Вашої райдержадміністрації? (оціночна 
шкала від 0 до 4, де 0 - абсолютно не змінилися, 4 –значно підвищилися).  
 

Параметри  Оціночна шкала,  
кількість осіб 

0 1 2 3 4 
Знання законодавства - - - 12 29 
Професійні знання - - - 4 37 
Лідерство  - - 1 29 11 
Якісне виконання поставлених завдань  - - 1 15 25 
Прийняття ефективних рішень - - 1 20 20 
Комунікації та взаємодія, робота в команді - - - 18 23 
Впровадження та сприйняття змін - - 4 13 24 
Управління організацією роботи та персоналом  - - 1 8 32 
Технічні вміння - - 2 23 16 
Самоорганізація та орієнтація на розвиток - - 1 20 20 
Вміння працювати в стресових ситуаціях - - 1 18 22 
Підвищення результативності діяльності органу 
влади 

- - 2 18 21 

Розширення контактів, корисних для роботи - - 1 17 23 
 
3. Оцініть рівень впливу навчання державних службовців на базі Центру на 
ефективність діяльності Вашої райдержадміністрації? (оціночна шкала від 0 
до 4, де 0 – найменший рівень впливу , 4 – високий рівень впливу).  
 

Оціночна шкала, кількість осіб 
0 1 2 3 4 
- - - 14 осіб 27 осіб 

 
4. Оцініть рівень організації навчання за окремими параметрами (оціночна 
шкала від 0 до 4, де 0 – дуже низький, 4 – високий). 
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Параметри рівня організації навчання Оціночна шкала,  
кількість осіб 

0 1 2 3 4 
Планування графіку, тривалості навчання - - - 11 30 
Актуальність тем - - - 8 33 
Добір викладацьких кадрів - - - 3 38 
Приміщення, де відбувалося навчання - - - 1 40 
Методи та форми навчання - - 1 25 15 
Організація, атмосфера роботи під час навчання - - - 4 37 
Професіоналізм працівників Центру  - - - 1 40 
Толерантність працівників Центру - - - 2 39 

 
5. Які форми навчання, на Вашу думку, мають найбільшу ефективність? 
(оціночна шкала від 0 до 4, де 0 – взагалі не ефективна , 4 – має найбільшу 
ефективність).  
 

Форми навчання  Оціночна шкала,  
кількість осіб 

0 1 2 3 4 
Очне  підвищення кваліфікації на базі Центру  - - 1 10 30 
Виїзне навчання  - - 1 11 29 
Навчання в режимі вебінарів  - - 7 14 20 
Змішане навчання (поєднання очної та 
дистанційної складових) 

- - 3 22 16 

 
6. Які форми проведення занять, на Вашу думку, є найбільш ефективними? 
(оціночна шкала від 0 до 4, де 0 – взагалі не ефективна, 4 – має найбільшу 
ефективність).  
 

Форми проведення занять  Оціночна шкала,  
кількість осіб 

0 1 2 3 4 
Лекція  - - 5 20 16 
Тематична зустріч - - - 14 27 
Практичне заняття - - 1 7 33 
Вебінар - - 5 18 18 
Тренінг - - 1 13 27 

 
У 2019 році планується проведення опитування щодо визначення рівня 

ефективності заходів підвищення кваліфікації у Полтавському ЦППК серед 
посадових осіб місцевого самоврядування , відповідальних за напрямок розвитку 
персоналу. 
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II. Пріоритетні напрями роботи  
Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення 

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

на 2019 рік 
 
Пріоритетними напрямами роботи Центру на 2019 рік визначено: 
1) формування навчальних планів відповідно до професійних програм, 

погоджених в установленому порядку з Національним агентством України з 
питань державної служби та замовником навчання, з орієнтацією на сучасні 
суспільні потреби; 

2) організація, на замовлення органів влади, навчальних заходів з 
актуальних питань публічного управління, зміст яких побудовано на засадах 
практико-орієнтованого підходу та спрямовано на реалізацію завдань Стратегії 
сталого розвитку “Україна – 2020”, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, 
демократичного врядування, лідерства, регіональної політики, фінансової 
децентралізації та бюджетно-податкової політики, економічної та соціально-
гуманітарної політики, стратегічного управління, проектного менеджменту, 
електронного врядування тощо; 

3) розроблення та виконання спільно з апаратом та структурними 
підрозділами Полтавської обласної державної адміністрації та виконавчим 
апаратом Полтавської обласної ради навчальних програм підвищення 
кваліфікації, якісний науково-методичний рівень навчального процесу, належні 
умови для навчання;  

4) залучення до участі у проведенні занять та підготовки методичних  
розробок для слухачів Центру керівників, їх заступників, спеціалістів апарату та 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, відповідно до 
затверджених навчальних програм; 
 5) запровадження технології змішаного навчання при підвищенні 
кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних семінарів та 
спеціалізованих короткострокових навчальних курсів шляхом поєднання 
традиційного очного навчання із застосуванням елементів дистанційної освіти з 
метою забезпечення безперервності та мобільності навчання, економії 
бюджетних коштів; 

6) організація тренінгів, семінарів, „круглих столів”, вебінарів, відео 
лекцій, відео конференцій, тематичних короткострокових семінарів спільно з 
учасниками навчального процесу; 

7) застосовування інноваційних освітніх технологій, організацію 
інтерактивної взаємодії дистанційно, очно, в різних формах організації 
навчального процесу; 

8) ширше впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у 
навчальний процес, продовження роботи щодо формування інформаційно-
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освітнього середовища Центру з метою створення умов для безперервного 
професійного розвитку державних службовців регіону; 

9) з метою розширення спектру освітніх послуг у сфері професійного 
навчання посадовців, реалізації сучасних підходів до навчання, впровадження 
різних форм і методів навчання створення на базі Центру сучасного освітнього 
простору – інноваційного тренінгового центру;  

10) посилення співпраці з Національною академією державного управління 
при Президентові України, Всеукраїнським центром підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Центром 
розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області, Полтавською 
обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування, Полтавським 
регіональним відділенням Асоціації міст України, Полтавським регіональним 
відділенням Асоціації об’єднаних територіальних громад, Полтавським 
регіональним відділенням Всеукраїнської Асоціації сільських та селищних рад, 
вищими навчальними закладами, громадськими організаціями, міжнародними 
інституціями тощо з метою модернізації змісту освіти, залучення до проведення 
спільних навчальних заходів в рамках підвищення кваліфікації на базі Центру;  
 11) надання освітніх послуг на госпрозрахунковій основі територіальним 
підрозділам центральних органів виконавчої влади, підприємствам, установам та 
організаціям області відповідно до їх замовлень за укладеними договорами. 
 
 
Директор                                                                                     Н.М.Осипенко 
 
Рябцева Ю.М. 
60-97-32 
Дорошенко Л.В. 
60-97-19 
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Додаток 1 
 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

про підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників підприємств, установ і 

організацій  у 2017 – 2018 роках  
 

у Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій 
(назва закладу післядипломної освіти) 

 
 Показники 

державні службовці посадові особи 
місцевого 

самоврядування 

Працівники 
підприємств, 

установ і 
організацій 

місцевих центральних 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
І. Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію  
 Всього  3324 2930 55 439 2738+ 

98 депутатів 
2609 

+ 
139 
деп. 

1068 836 

 за категоріями:         
1.1. державні 

службовці 
        

1.1.1. категорія Б 1187 1364 38 134 -  - - 
1.1.2. категорія В 2137 1566 17 305 -  - - 
1.2. посадові особи 

місцевого 
самоврядування 

        

1.2.1. III категорія -  -  17 47 - - 
1.2.2. IV категорія  -  -  1296 464 - - 
1.2.3. V категорія  -  -  369 385 - - 
1.2.4.. VI категорія  -  -  783 807 - - 
1.2.5. VII категорія  -  -  273 906 - - 
1.3. депутати 

місцевих рад 
    98 139   

 за видами 
навчання: 

        

1.4. професійними 
програмами 

264 280 - - 125 183 - - 

1.4.1. програмами 
тематичних постійно 
діючих семінарів  

201 69 - - 20 
 
 
 

32 
 
 
 

72 
 
 
 

- 

1.4.2. програмами 
тематичних 
короткострокових 
семінарів  

1116 1117 34 437 1186 + 
68 депутатів 

 

604 
+ 

106 

819 
 
 

432 
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деп. 
1.4.3. програмами тренінгів  280   

23 
59 + 

4 
деп. 

 
8 

1.4.4. програмами 
щорічного 
Всеукраїнського  
конкурсу  Кращий  
державний 
службовець»  

56 
(ткс) 

67 
(ткс) 

- - - 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- - 

1.4.5. програмами 
спеціалізованих 
короткострокових 
навчальних 
курсів 

480 57 - - 342 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

324 

1.4.6. 
за тематикою 
вебінарів   

1263 1060 21 2 1042+30 
депутатів 

1666 
+ 
29 

деп. 

161 
 
 
 

72 

ІІ. Кількість викладачів, які залучені до навчального процесу (осіб) 
  2017 2018 
 Всього 

викладачів 
155 179 

2.1. науково-
педагогічних 
працівників, які 
мають вчені 
звання: 

28 33 

2.1.1. доцента 22 21 
2.1.2. професора 6 12 
2.2. науково-

педагогічних 
працівників, які 
мають науковий 
ступінь: 

33 43 

2.2.1 доктора наук 9 
 

16 

2.2.2. кандидата наук 24  
 

27 

2.3. іноземні фахівці, 
експерти, які 
залучені до 
підвищення 
кваліфікації 

- - 

2.4. практиків, які 
залучені до 
підвищення 
кваліфікації 

124  
(у т.ч. 2 мають науковий 

ступінь) 
 

136 

III. Науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації (кількість) 
 2017 2018 

3.1. розроблено 3 6 
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навчально-
методичних 
посібників 

3.1.1. розроблено інших 
навчально-
методичних 
матеріалів 

15 8 

3.2. розроблено 
навчальних 
програм  

37 42 

 з них:   
3.2.1. професійних 

програм 
- - 

3.2.2. тематичних 
постійно діючих 
семінарів  

1 3 

3.2.3. тематичних 
короткострокових 
семінарів 

33 31 

3.2.4. щорічного 
Всеукраїнського  
конкурсу  
Кращий  
державний 
службовець» 

1 (ткс) 1 (ткс) 

3.2.5. спеціалізованих 
короткострокових 
навчальних 
курсів 

3 7 

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

 2017 2018 
 Всього  1771187 2832423 
 зокрема:   

4.1. з місцевого 
бюджету: 

1771187 2787282 

4.2. за кошти 
міжнародної 
технічної 
допомоги 
(грантів): 

- - 

4.3. з інших 
надходжень, не 
заборонених 
законодавством 

- 45141 

 
 
 
 

 
 



Інформація про виконання Центром заходів регіональних, цільових (комплексних) програм, які діють на 
території Полтавської області за 2018 рік 

Головний розпорядник коштів Програми Полтавська обласна державна адміністрація 
Відповідальний виконавець Полтавська обласна державна адміністрація 

№ 
п/п 

Про-
грам 

Назва програми Планові обсяги фінансування на рік, 
тис.грн. 

Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. Факт/ 
план у % 

Індикатори (показники) 
успішності 

Проблемні 
питання (з 
зазначен-

ням 
причин та 
пропози-
цій щодо 

їх 
вирішення У

сь
ог

о 

Д
ер

ж
ав

ни
й 

бю
дж

ет
 

Місцевий бюджет 

Ін
ш

і д
ж

ер
ел

а 
фі

на
нс

ув
ан

ня
 

У
сь

ог
о 

Д
ер

ж
ав

ни
й 

бю
дж

ет
 

Місцевий бюджет 

Ін
ш

і д
ж

ер
ел

а 
фі

на
нс

ув
ан

ня
 

Н
ай

ме
ну

ва
нн

я 
по

ка
зн

ик
а,

 о
д.

ви
мі

ру
  

В
ід

хи
ле

нн
я 

(+
/-)

 

О
бл

ас
ни

й 
бю

дж
ет

 

Ра
йо

нн
ий

 б
ю

дж
ет

 

Ін
ш

і (
ра

йо
нн

ий
, 

мі
сь

ки
й,

 с
іл

ьс
ьк

ий
) 

О
бл

ас
ни

й 
бю

дж
ет

 

Ра
йо

нн
ий

 б
ю

дж
ет

 

Ін
ш

і (
ра

йо
нн

ий
, 

мі
сь

ки
й,

 с
іл

ьс
ьк

ий
) 

П
ро

гн
оз

не
 зн

па
че

нн
я 

Ф
ак

ти
чн

е 
зн

ач
ен

ня
 н

а 
кі

не
ць

 зв
іт

но
го

 
пе

рі
од

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  За весь строк програми За весь строк програми       
1 Програма розвитку 

місцевого 
самоврядування у 
Полтавській області 
на 2018 -2020 роки 

103,7 - 103,7  - - 103,6 - 103,6 -  - 100% - 
 

- - - - 

  За звітний період За звітний період       
 Програма розвитку 

місцевого 
самоврядування у 
Полтавській області 
на 2018 -2020 роки 

103,7 - 103,7  - - 103,6 - 103,6 -  - 100% - 
 

- - - - 

  За весь строк програми За весь строк програми       
2 Програма правової 

освіти населення 
області на 2016-
2020 роки 

147,6 - 147,6  - - 146,6 - 146,6 -  - 99 % - 
 

- - - - 

  За звітний період За звітний період       
 Програма правової 

освіти населення 
області на 2016-
2020 роки 

95,0 - 95,0  - - 94,4 - 94,4 -  - 99% - 
 

- - - - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

про підвищення кваліфікації державних службовців,  
посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад 

 у 2018 році на виконання розпоряджень та постанов Кабінету Міністрів України   
у Полтавському обласному Центрі перепідготовки та підвищення 

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

 

* державні службовці 
** посадові особи місцевого самоврядування 
 
№ 
з/п 

Реквізити 
документа 

Напрями 
підвищення 
кваліфікації 

Підвищення кваліфікації (осіб) 

ДС * ПОМС ** 

Депутати 
місцевих 

рад 
(старости) 

Інші 
спеціалісти 

(фахівці) 
1. Розпорядження  

Кабінету 
Міністрів України 

від 02 березня  
2010 року № 359 

з питань детінізації 
доходів та відносин 
у сфері зайнятості 

населення 

283 139 - - 

2. Доручення  
Кабінету 

Міністрів України  
від 14 грудня 2012 

року  
№ 48689/1/1-12 

з питань навчання 
адміністраторів 
центрів надання 

адміністративних 
послуг 

37 21 - 58 

3. 

Доручення  
Прем’єр-міністра 

України              
від 26 листопада  

2013 року  
№ 44613/1/1-13 

з питань 
формування та 

виконання місцевих 
бюджетів, 
здійснення 

контролю за 
дотриманням вимог 

бюджетного 
законодавства 

81 235 - - 

4. Постанова 
Кабінету 

Міністрів України 
від 26 вересня  

2013 року № 717 

з питань 
забезпечення рівних 

прав та 
можливостей жінок 

і чоловіків 

361 106 - - 

5. 
Розпорядження 

Кабінету 
Міністрів України 

від 18 березня 
2015 року № 227 

з питань 
впровадження 

законодавства у 
сфері державної 

служби та служби в 
органах місцевого 
самоврядування 

416 89 - - 

6. Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України  

з питань 
інноваційного 

розвитку 

151 751 - - 
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№ 
з/п 

Реквізити 
документа 

Напрями 
підвищення 
кваліфікації 

Підвищення кваліфікації (осіб) 

ДС * ПОМС ** 

Депутати 
місцевих 

рад 
(старости) 

Інші 
спеціалісти 

(фахівці) 
від 04 червня  

2015 року № 575 
7. Розпорядження 

Кабінету 
Міністрів України 
від 23 листопада 

2015 року № 1393 

з питань захисту 
персональних даних 

379 124 - 109 

Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України 
від 23 листопада 

2015 року № 1393 

з питань протидії 
дискримінації 

542 445 61  

8. Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України 
від 24 лютого  

2016 року № 175 

з питань організації 
та проведення 

процедур закупівлі 

159 192 - 384 

9. Постанова  
Кабінету 

Міністрів України 
від 24 лютого  

2016 року № 111 

з питань протидії 
торгівлі людьми  

193 121 - 19 

10. Указ Президента 
України 

від 12 грудня  
2016 року № 553  

вивчення положень 
Конвенції про права 
осіб з інвалідністю 

710 211 12 161 

11. 

Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України 
від 22 вересня  

2016 року № 688 

з питань 
децентралізації 

фінансової системи, 
зміцнення 

матеріальної та 
фінансової основи 

місцевого 
самоврядування   

144 298 12  

12. Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України  
від 28 грудня  

2016 року № 1073 

з питань вивчення 
положень Конвенції 
ООН про права осіб  

з інвалідністю 

757 204 - 141 

13. 
Постанова  
Кабінету 
Міністрів  
України 

 від 13 грудня  
2017 року № 1071 

з питань публічного 
управління, 
проектного 

менеджменту  
та планування 

розвитку 
територіальних 

громад 

361 509 - - 

14. Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України  
від 27 грудня  

з питань захисту 
прав споживачів  

58 52 - - 
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№ 
з/п 

Реквізити 
документа 

Напрями 
підвищення 
кваліфікації 

Підвищення кваліфікації (осіб) 

ДС * ПОМС ** 

Депутати 
місцевих 

рад 
(старости) 

Інші 
спеціалісти 

(фахівці) 
2017 року № 983 

15. 
Розпорядження 

Кабінету 
Міністрів України  

від 18 жовтня 
 2017 року № 743 

підвищення рівня 
професійної 

компетентності у 
сфері національно - 

патріотичного 
виховання дітей та 

молоді 

429 99 - 12 

16. Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України  
від 25 жовтня  

2017 року № 1106 

з питань 
запобігання та 

виявлення корупції 

700 644 13 58 

17. 

Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України  
від 24 травня  

2017 року № 415 

з питань управління 
реалізацією 
державних 

інвестиційних 
проектів, з питань 

оцінки 
кредитоспроможнос
ті громад,  з питань 
середньострокового 

бюджетного 
планування, аналізу 

бюджетної та 
податкової політики 

і оцінки 
результативності 

бюджетних 
програм, з питань 

стратегічного 
планування, аналізу 

політики, 
підготовки 

аналітичних 
документів 

325 648 - - 

18. Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України  
від 06 грудня  

2017 року № 878 

з питань, пов’язаних 
із зміною клімату 

300 376 - - 

19. Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України 
від 11 травня 

2017 року № 308  

з питань державної 
політики  
в сфері 

євроатлантичної 
інтеграції України 

348 336 52 180 

20 Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України  
від 13 вересня  

2017 року № 682 

з питань у 
бюджетній, 
фінансовій, 

освітній, медичній, 
соціальній та інших 

346 1233 12 52 
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№ 
з/п 

Реквізити 
документа 

Напрями 
підвищення 
кваліфікації 

Підвищення кваліфікації (осіб) 

ДС * ПОМС ** 

Депутати 
місцевих 

рад 
(старости) 

Інші 
спеціалісти 

(фахівці) 
сферах 

21. Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України  
від 10 травня  

2018 року № 297 

з питань 
громадянської 

освіти та 
формування 

громадянських 
компетентностей 

827 1323 99 251 

22. 

Постанова 
Кабінету 

Міністрів України 
від 11 квітня 2018 

року   
№ 273 

з питань рівності 
прав та 

можливостей жінок 
і чоловіків та 
застосування 

спеціальних заходів  

165 66 - - 

22.1 з питань проведення 
гендерного 

портретування, 
протидії 

дискримінації за 
ознакою статі, 
застосування 

позитивних дій та 
інших питань 
забезпечення 

гендерної рівності 

112 55 - 45 

23. 

Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України 
від 14 лютого 

2018 року № 109 

проведення 
спеціалізованих 

короткострокових 
навчальних 

семінарів на тему 
«Інформування 

громадськості про 
державну політику 

у сфері 
євроатлантичної 

інтеграції України»  

252 326 52 127 

24. 

Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України 
від 10 травня 2018 

року № 298 

проведення 
наукових, 

просвітницьких, 
комунікативних 

заходів, 
присвячених 100-

річчю 
запровадження 

державної служби 

239 76 - - 

25. Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України 
від 29 серпня 2018 

року № 602 

з питань безпеки 
біометричних 

проїзних документів 
і виявлення 

підробок 
документів, що 

посвідчують особу, 

37 21 - 58 
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№ 
з/п 

Реквізити 
документа 

Напрями 
підвищення 
кваліфікації 

Підвищення кваліфікації (осіб) 

ДС * ПОМС ** 

Депутати 
місцевих 

рад 
(старости) 

Інші 
спеціалісти 

(фахівці) 
підтверджують 
громадянство 

України чи 
спеціальний статус 

особи та є 
підставою для 

видачі проїзних 
документів  
(первинні 

документи) 
26. Розпорядження 

Кабінету 
Міністрів України 

від 05 вересня 
2018 року № 634 

з питань гендерної 
рівності та 

недискримінації 
державних 

службовців, 
відповідальних за 
питання гендерної 

рівності 

59 10 - - 

27. Розпорядження 
Кабінету 

Міністрів України 
від 05 вересня 

2018 року № 634 

включення до 
програм 

підвищення 
кваліфікації модулів 
щодо забезпечення 

прав дітей, 
материнства та 

дитинства 

81 44 - - 

 
 
 
 


