Звіт про роботу відділу підвищення кваліфікації кадрів
Одеського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного
управління при Президентові України у 2017 році
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Вступ
Робота відділу підвищення кваліфікації кадрів (далі - відділ ПКК) Одеського
регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України (далі - Інститут) у 2017 році була направлена
на підвищення якості надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації кадрів,
вдосконалення організації та методології діяльності з підвищення кваліфікації
посадовців органів публічної влади, подальше впровадження заочно-дистанційної
форми підвищення кваліфікації.
Робота відділу ПКК проводиться відповідно до раніше впроваджених
стандартів міжнародної системи управління якістю ISO 9001:2008. Опитування
слухачів семінарів дозволяє постійно вдосконалювати процес управління та
методологію діяльності у напрямку надання якісних послуг з підвищення
кваліфікації посадовців органів публічної влади регіонів Півдня України, а також
державних службовців обласної та районних державних адміністрацій, посадових
осіб органів місцевого самоврядування ІV – VII категорій посад Одеської області.
У поточному році 2454 посадові особи органів публічної влади, комунальних
та державних підприємств підвищили кваліфікацію у відділі ПКК.
(у 2015 –2336 осіб, у 2016 – 2507 осіб).

Зведена таблиця
щодо кількості слухачів семінарів з підвищення кваліфікації у
відділі ПКК та суми договорів на навчання протягом 2017 року
Категорія слухачів

кількіст
ь осіб

Планові семінари
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого
самоврядування ІV категорії посад Півдня України
Державні службовці Одеської обласної та районних державних
адміністрацій
Посадові особи органів місцевого самоврядування Одеської області
Посадові особи виконавчих органів Одеської міської ради
Додатково організовані та проведені семінари (Позапланові)
Державні службовці територіальних підрозділів центральних органів
публічної влади
Члени комітетів з конкурсних торгів
Державні службовці управлінь (відділення) Державної казначейської
служби України в районах Одеської області
Державні службовці Головного управління Державної міграційної служби
України в Одеській області
Працівники Державної служби з лікарських засобів та контролю за
наркотиками в Одеській області
Працівники Південного офісу Держаудитслужби
Працівники апаратів місцевих судів Одеської області
Працівники Одеської митниці Державної фіскальної служби
Державні службовці Пенсійного фонду України в Одеській області
Всього

540
343
460
196
500
217
30
18
17
50
38
30
15
2454
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1.
Підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 груп оплати
праці та посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад
Вінницької,
Миколаївської,
Одеської,
Херсонської
областей
(Контракт з Національним агентством України з питань державної служби)
Відповідно до плану-графіка навчання державних службовців, посадових
осіб місцевого самоврядування на 2017 рік відділом підвищення кваліфікації кадрів
ОРІДУ НАДУ при Президентові України організовано та проведено підвищення
кваліфікації 540 осіб, що становить 100% планових показників.
Назва області
Вінницька обл.
Миколаївська обл.
Одеська обл.
Херсонська обл.
ВСЬОГО

м.Севастополь

Разом

%

План

факт

%

–

–

–

–

–

%

%

%

107

91

85

107

7

7

–

–

–

96

98

102

97

53

55

111

34

83

94

113

82

75

91

153

130 85,0 140

119 85,0 137 129 94,2

124

180

145

120 336 280

83

250 301,2 82

200 243,9 134 144 107,5

75

37

49

78

29

37

153

86

86

139

88

15

0

0

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

500

100

500

500

100

540

540

100

500 500 100

500

–

2017 рік

факт

2013 рік

План

Кількість слухачів
2014 рік
2015 рік
2016 рік
факт

Херсонська

97,8
94,2
107,5
100,8
100

План

Одеська

135
129
144
132
540

факт

Миколаївська

138
137
134
131
540

План

Вінницька

%

факт

АР Крим

факт

план

Назва
області

план

30,6 139

500 100

93

66,9 138 135 97,8

63,3 131 132 100,8

У 2017 році підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування було проведено у форматі тринадцяти триденних
тематичних семінарів, в яких взяли участь 215 осіб; двох п’ятиденних семінарів, в
яких взяли участь 86 осіб; трьох одноденних семінарів на базі Вінницького,
Миколаївського та Херсонського обласних центрів ПКК, в яких взяли участь 185
осіб; двох тематичних короткострокових семінарів за заочно-дистанційною
формою з виїздом до Миколаївського та Херсонського обласних центрів ПКК, в
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яких взяли участь 40 осіб; одного семінару за професійною програмою, в якій
взяли участь 14 осіб.

Назва
області
Вінницька обл.
Миколаївська обл.
Одеська обл.
Херсонська обл.

ВСЬОГО

триденні
тематичні
короткострокові
семінари
(кільк. осіб)

п’ятиденні
тематичні
короткострокові
семінари
(кільк. осіб)

одноденні
виїзні
семінари
(кільк. осіб)

заочнодистанційні
(кільк. осіб)

професійна
програма
(кільк. осіб)

всього

40
37
101
37
215

22
16
35
13
86

71
53
61
185

20
20
40

2
3
8
1
14

135
129
144
132
540

Із загального числа підвищили кваліфікацію 284 державних службовців, що
становить 52,6% та 256 посадових осіб місцевого самоврядування, що становить
47,4 %.

Назва області
Вінницька обл.
Миколаївська обл.
Одеська обл.
Херсонська обл.
ВСЬОГО

кількість державних
службовців за рік
(% від загального
числа по області)

кількість посадових
осіб місцевого
самоврядування за рік
(% від загального
числа по області)

53
49
100
82
284

82
80
44
50
256

загальна кількість
осіб

135
129
144
132
540

2.
Підвищення кваліфікації державних службовців обласної та
районних державних адміністрацій Одеської області
Відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців
категорій “Б” та “В” обласної та районних державних адміністрацій Одеської
області на 2017 рік, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної
державної адміністрації від 01 червня 2017 року 429/А-2017 «Про організацію
підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних
адміністрацій у 2017 році» та розпорядження голови Одеської обласної державної
адміністрації від 29.09.2017 року №877/А-2017 «Про внесення змін до
розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 01 червня
2017 року №429/А-2017»
У поточному році було передбачено підвищення кваліфікації 374 державних
службовців, фактично підвищили кваліфікацію 343 державних службовця (91,7 %).
За професійною програмою підвищили кваліфікацію 18 державних службовців
(150,0 %), за навчально-тематичними планами 10 тематичних короткотермінових
семінарів підвищили кваліфікацію 227 осіб із 257 запланованих (88,3 %), за
програмами п’яти виїзних одноденних короткотермінових тематичних семінарів в
районах Одеської області підвищили кваліфікацію 98 осіб із 105 запланованих
(93,3 %).

4

3.
Підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого
самоврядування Одеської області IV-VII категорій посад
Підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування
Одеської області проведено на виконання розпорядження голови Одеської обласної
ради від 12 травня 2017 року № 216/2017-ОР «Про організацію навчання та
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування Одеської
області у 2017 році». Планом-графіком було передбачено підвищення кваліфікації
432 посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад Одеської
області, фактично підвищили кваліфікацію 460 посадових осіб (106,5 %), із них за
навчально-тематичними планами дев’яти тематичних короткотермінових семінарів
підвищили кваліфікацію 202 посадові особи із 200 запланованих (101,0 %), за
програмами шести виїзних одноденних короткотермінових семінарів в районах
Одеської області підвищили кваліфікацію 258 посадових осіб органів місцевого
самоврядування із 232 запланованих, що становить 111,2 %.
4.
Підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів
Одеської міської ради
Розпорядженням Одеського міського голови від 28 грудня 2016 року № 1349
«Про організацію підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів
Одеської міської ради у 2017 році» було затверджено план-графік підвищення
кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради. Усі
заплановані заходи виконано – проведено 7 тематичних короткотермінових
семінарів, 2 тренінги, 1 спецкурс та 2 професійні програми, у рамках яких
підвищили кваліфікації 196 осіб, що становить 100% від запланованого обсягу.
5.
Підготовка, підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування, керівників та працівників державних
підприємств, установ та організацій у сфері публічних закупівель
Викладачами Інституту та працівниками відділу ПКК успішно продовжено
проведення семінарів для членів тендерних комітетів згідно нового Закону України
«Про публічні закупівлі».
Відповідно до умов укладених договорів з органами державної виконавчої
влади, державними підприємствами, установами, організаціями проведено
14 тематичних короткотермінових семінарів «Публічні закупівлі в Україні»
підготовлено 217 членів тендерних комітетів за навчально-тематичним планом.
6.
Проведення
тематичних
короткострокових
семінарів
з
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування Одеської області за контрактом з Нацдержслужбою України
На замовлення Національного агентства України з питань державної служби
в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при
Президентові України щороку підвищують кваліфікацію державні службовці та
посадові осіб місцевого самоврядування Одеської області в рамках одноденних
семінарів за темою «Запобігання корупції в органах публічної влади». У 2017 році
підвищили кваліфікацію 500 осіб відповідно до умов Контракту про надання
послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування з питань запобігання корупції.
Слухачами зазначених семінарів стали 30 державних службовців Головного
управління Національної поліції в Одеській області, 30 державних службовців
Південного офісу Державної аудиторської служби України, 40 державних
службовців територіального управління Державної судової адміністрації України в
Одеській області та апарату місцевих судів м. Одеси та Одеської області, 65
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державних службовців Одеської обласної державної адміністрації, 35 посадових
осіб Одеської обласної ради, 20 державних службовців Головного управління
держпраці в Одеській області Державної служби України з питань праці, 40
державних службовців Головного управління Державної казначейської служби
України, 60 посадових осіб органів виконавчої влади Одеської міської ради.
Окрім семінарів, організованих на базі інституту, відповідно до замовлення
проведено виїзні семінари, а саме: у Білгород-Дністровському, Татарбунарському
та Арцизькому районах, де підвищили кваліфікацію 180 державних службовців та
посадових осіб.
7.
Працівники відділу ПКК в 2017 році брали участь в організації та
проведенні загальнодержавних заходів
21-22 вересня 2017 року проведено ІХ щорічні Рішельєвські академічні
читання на тему: «Професійна підготовка та розвиток державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання, перспективи».
Організаторами заходу були Національне агентство України з питань
державної служби, Національна академія державного управління при Президентові
України, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
спільно з швейцарсько-українським проектом «Розвиток громадянських
компетентностей в Україні – DOCCU», Одеським регіональним інститутом
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України, Одеською обласною державною адміністрацією, Одеською
обласною радою, Одеською міською радою за участі та сприяння Представництва
Фонду Ганса Зайделя в Україні у рамках Робочої групи (Панелі) «Реформа
державного управління» Тематичної платформи «Демократія, належне врядування
та стабільність» ініціативи ЄС «Східне партнерство».
Під час заходу обговорені актуальні питання і практики реформування та
оновлення системи професійної підготовки та розвитку державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування в країнах-членах ЄС та країнах
ініціативи ЄС «Східне партнерство» відповідно до сучасних вимог державного
управління та державної служби.
Згідно з планом заходів проекту «Сталий розвиток об’єднаних громад, малих
міст та селищ Одеської області 2016-2017 рр.» за підтримки Фонду Ганса Зайделя у
2017 році були проведені семінари:
1)
навчальний візит до м. Кемптен (Німеччина) з метою ознайомлення з
використанням принципів сталого розвитку міста у муніципальній практиці (06-10
березня 2017 р.);
2)
семінар «Огляд візиту у м. Кемптен. Залучення громадян до розвитку
міста» (08-09 червня 2017 р.);
3)
семінар «Застосування концепції сталого розвитку для розроблення
стратегії та плану соціально-економічного розвитку ОТГ. Організація та
проведення муніципальних слухань (06-07 липня 2017 р.).
У рамках семінарів учасники мали змогу ознайомитись з організацією
роботи та структурою Біляївської та Красносільської об’єднаних територіальних
громад.
03 жовтня 2017 року було підведено підсумки дворічного проекту «Сталий
розвиток об’єднаних громад, малих міст та селищ Одеської області» за підтримки
Фонду Ганса Зайделя», учасниками проекту було відзначено, що проект став
своєрідним майданчиком для ділового спілкування, обміну досвідом.
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8. Пріоритетні напрями розвитку на 2018 рік
З метою роз’яснення положень ініційованої Президентом України
Порошенком П.О. «Стратегії реформ – 2020», Угоди про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції
України на 2017-2020 роки, виконання Стратегії розвитку Національної академії
державного управління при Президентові України на 2017–2021 роки, Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади,
основних принципів фінансово-бюджетної децентралізації в Україні, запобігання
та виявлення проявів корупції в органах влади, детінізації економіки України,
застосування технологій інформаційного суспільства в органах публічного
управління та підвищення якості науково-методичного супроводу процесу
підвищення кваліфікації кадрів, подальшого впровадження інтерактивних методів
та форм роботи відділу ПКК визначило основні пріоритетні напрямки розвитку на
2018 рік, а саме:
 виконання плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької, Миколаївської, Одеської,
Херсонської областей;
 виконання умов договору з Одеською обласної державною
адміністрацією з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних
службовців обласної та районних державних адміністрацій;
 виконання умов договору з Одеською обласної радою з надання освітніх
послуг з підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування
Одеської області;
 виконання умов договору з Одеською міською радою з надання освітніх
послуг з підвищення кваліфікації посадових осіб Одеської міської ради;
 навчання
державних
службовців,
посадових
осіб
місцевого
самоврядування, керівників та працівників державних підприємств, установ та
організацій у сфері публічних закупівель;
 залучення відомих науковців, керівників органів державної влади,
місцевого самоврядування та державних підприємств, установ, організацій до
проведення занять з підвищення кваліфікації кадрів;
 здійснення моніторингу якості процесу з підвищення кваліфікації та
соціологічних опитувань слухачів кожного семінару;
 робота із замовниками освітніх послуг щодо подальшого впровадження
підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади за заочно-дистанційною
формою;
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 підвищення кваліфікації учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець» (за умови замовлення);
 участь у організації традиційного щорічного заходу - Рішельєвські
читання.
Інформація станом на 19.12.2017 року
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