ГАДЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
02.01.2018

№ 24

Про
підвищення
кваліфікації
державних службовців Гадяцької
райдержадміністрації у 2018 році
Відповідно до Закону України „Про державну службу”, 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 р. № 564
„Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування”, від 16 грудня 2004 р. № 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 р. № 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, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України та з
метою забезпечення професійного розвитку державних службовців апарату і
структурних підрозділів районної державної адміністрації, залучення до
державної служби молодих, професійно підготовлених кадрів:
1.
Затвердити план-графік підвищення кваліфікації державних
службовців органів виконавчої влади, працівників міськрайвиконкомів на
2018 рік у Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі - планграфік та Центр), погоджений в установленому порядку з Національним
агентством України з питань державної служби (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної
адміністрації:
1) забезпечити виконання плану – графіку;
2) передбачити видатки на заходи з підвищення кваліфікації державних
службовців під час формування проектів бюджетів. Взяти до відома, що
відшкодування витрат на відрядження (оплата за проїзд, проживання у
гуртожитку (готелі), добові) здійснюються органами виконавчої влади, які
направляють працівників на навчання;
3) сприяти Центру в підготовці та проведенні виїзних практичних
занять, організації тренінгів, семінарів, круглих столів, вебінарів,
відеолекцій, відеоконференцій, тематичних короткострокових семінарів за
допомогою сервісу мережі Internet Skype.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 23.03.2017 № 342 „Про підвищення
кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади у 2017”.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов’язків
голови районної
державної адміністрації

С. БОНДАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Гадяцької районної
державної адміністрації
№
ПЛАН-ГРАФІК
підвищення кваліфікації державних службовців Гадяцької районної державної адміністрації
на 2018 рік у Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
№
з/п

Термін
навчання
(дата)

Найменування
посад

1.

15.01.201818.01.2018
12.02.201816.02.2018
22.01.201825.01.2018
19.02.201823.02.2018
02.04.201805.04.2018
21.05.201825.05.2018
23.04.2018-

Державні службовці категорії В апарату та
структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, які не підвищували
кваліфікацію більше 3 років.
Державні службовці категорії В апарату та
структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, які не підвищували
кваліфікацію більше 3 років.
Державні службовці категорії В апаратів та
структурних підрозділів районних
державних адміністрацій, які не
підвищували кваліфікацію більше 3 років.
Державні службовці категорій А, Б апаратів

2.

3.

4.

Кіль кість Вид підвищення кваліфікації
годин,
та назва програми
у т.ч.
аудиторних
108
Професійна програма
(1 та 2 сесія).

Примітка

Очна
форма

108

Професійна програма
(1 та 2 сесія).

Очна
форма

108

Професійна програма
(1 та 2 сесія).

Очна
форма

108

Професійна програма

Очна

5.

6.

7.

8.

9.

10.

26.04.2018
та структурних підрозділів районних
(1 та 2 сесія).
державних адміністрацій, які не
04.06.2018підвищували кваліфікацію більше 3 років.
08.06.2018
14.05.2018Державні службовці категорії Б апарату та
108
Професійна програма
17.05.2018
структурних підрозділів обласної державної
(1 та 2 сесія).
адміністрації, які не підвищували
11.06.2018кваліфікацію більше 3 років.
15.06.2018
03.09.2018Державні службовці категорії В апаратів та
108
Професійна програма
06.09.2018
структурних підрозділів районних
(1 та 2 сесія).
державних адміністрацій, які не
01.10.2018підвищували кваліфікацію більше 3 років.
05.10.2018
10.09.2018Державні службовці категорій А, Б апаратів
108
Професійна програма
13.09.2018
та структурних підрозділів районних
(1 та 2 сесія).
державних адміністрацій, які не
08.10.2018підвищували кваліфікацію більше 3 років.
12.10.2018
17.09.2018Державні службовці категорії В апаратів та
108
Професійна програма
20.09.2018
структурних підрозділів районних
(1 та 2 сесія).
державних адміністрацій, які не
22.10.2018підвищували кваліфікацію більше 3 років.
26.10.2018
24.09.2018Державні службовці апарату та структурних
108
Професійна програма
27.09.2018
підрозділів обласної та районних державних
(1 та 2 сесія).
адміністрацій, вперше прийняті на державну
05.11.2018службу.
09.11.2018
Всього за професійними програмами:
972
Підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткострокових семінарів, тренінгів
19.01.2018
Державні службовці категорії В апарату та
10
Розвиток професійних
структурних підрозділів обласної державної
компетентностей
адміністрації,
які
не
підвищували
державного

форма
Очна
форма
Очна
форма
Очна
форма
Очна
форма
Очна
форма

Очна
форма,
тренінг

кваліфікацію більше 3 років.
Державні службовці категорії В апарату та
структурних підрозділів обласної державної
адміністрації,
які
не
підвищували
кваліфікацію більше 3 років.
Державні службовці апарату та структурних
підрозділів
обласної
державної
адміністрації.

службовця.
Розвиток професійних
компетентностей
державного службовця.

Очна
форма,
тренінг

10

Етичні засади державної
служби. Антикорупційна
політика держави.

Очна
форма/
вебінар

11.

26.01.2018

10

12.

07.02.2018

13.

14.02.2018

Державні
службовці
апаратів
та
структурних
підрозділів
районних
державних адміністрацій.

10

Етичні засади державної
служби. Антикорупційна
політика держави.

Очна
форма/
вебінар

14.

15.02. 2018

Керівники
відділів
освіти
державних адміністрацій.

районних

10

Пріоритетні напрями
державної політики України
в галузі освіти.

Очна
форма/
вебінар

15.

05.03.2018 06.03.2018

Начальники відділів культури районних
державних адміністрацій.

10

Пріоритетні напрями
державної політики України
у сфері культури.

Очна
форма/
вебінар

16.

14.03.2018

Державні
службовці
апаратів
та
структурних
підрозділів
районних
державних адміністрацій, відповідальні за
взаємодію з громадськістю.

10

Очна
форма/
вебінар

17.

05.04.2018

Державні службовці апарату та структурних
підрозділів
облдержадміністрації,

10

Громадянське суспільство в
Україні. Взаємодія органів
місцевого самоврядування та
органів виконавчої влади з
громадськістю.
Правові основи діяльності
органів влади.

Очна
форма

18.

06.04.2018

19.

10.04.2018 11.04.2018

20.

11.04.2018 13.04.2018

21.

18.04. 2018

22.

27.04. 2018

23.

03.05.2018 04.05.2018

24.

10.05.2018 -

райдержадміністрацій – учасники I туру
щорічного
Всеукраїнського
конкурсу
«Кращий державний службовець».
Державні службовці категорії В апаратів та
структурних
підрозділів
районних
державних
адміністрацій,
які
не
підвищували кваліфікацію більше 3 років.
Державні службовці служб у справах дітей
районних
державних
адміністрацій,
міськрайвиконкомів.
Державні
службовці,
працівники
структурних
підрозділів
районних
державних адміністрацій, міськвиконкомів,
які відповідають за ведення архівів.
Заступники керівників апаратів, державні
службовці апаратів районних державних
адміністрацій,
відповідальні
за
організаційну роботу.
Державні службовці категорій А, Б апаратів
та структурних підрозділів районних
державних
адміністрацій,
які
не
підвищували кваліфікацію більше 3 років.
Державні службовці, працівники районних
державних адміністрацій, до повноважень
яких належать питання сімейної та
гендерної політики.
Державні службовці районних державних

10

Розвиток професійних
компетентностей
державного службовця.

Очна
форма,
тренінг

20

Реалізація державної
політики у сфері соціального
захисту дітей.
Актуальні питання реалізації
державної
політики у галузі архівної
справи.
Актуальні питання
організаційно - розпорядчої
роботи в органах виконавчої
влади.
Розвиток професійних
компетентностей
державного службовця.

Очна
форма

30

10

10

10

20

Реалізація державної
сімейної політики.
(З актуальних питань
організації відпочинку та
оздоровлення дітей).
Контроль та виконавська

Очна
форма
Очна
форма/
вебінар
Очна
форма,
тренінг
Очна
форма

Очна

11.05.2018
25.

18.05.2018

26.

23.05.2018

27.

08.06.2018

28.

07.09.2018

29.

11.09.2018

30.

14.09.2018

адміністрацій, відповідальні за організацію
контролю та виконавську дисципліну.
Державні службовці категорії Б апарату та
структурних підрозділів обласної державної
адміністрації,
які
не
підвищували
кваліфікацію більше 3 років.
Державні службовці апарату та структурних
підрозділів обласної та районних державних
адміністрацій, відповідальні за зв’язки з
громадськістю та взаємодію із засобами
масової інформації.
Державні службовці апарату та структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій – учасники III туру
щорічного
Всеукраїнського
конкурсу
«Кращий державний службовець».
Державні службовці категорії В апаратів та
структурних
підрозділів
районних
державних
адміністрацій,
які
не
підвищували кваліфікацію більше 3 років.
Державні службовці, працівники апаратів та
структурних
підрозділів
обласної
та
районних
державних
адміністрацій,
відповідальні
за
ведення
обліку
військовозобов’язаних та мобілізаційну
роботу.
Державні службовці категорій А, Б апаратів
та структурних підрозділів районних

дисципліна в органах
виконавчої влади.
Розвиток професійних
компетентностей
державного службовця.

Очна
форма,
тренінг

10

Європейська та
євроатлантична інтеграція
України.

Очна
форма/
вебінар

10

Комунікативна
компетентність державних
службовців.
Мистецтво публічного
виступу.
Розвиток професійних
компетентностей
державного службовця.

Очна
форма,
тренінг

Пріоритетні напрями
безпекової політики
України. Практичні аспекти
виконання Закону України
„Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію”.
Розвиток професійних
компетентностей

Очна
форма

10

10

10

10

форма

Очна
форма,
тренінг

Очна
форма,

31.

18.09.2018

32.

19.09.2018

33.

21.09.2018

34.

28.09.2018

35.

25.10.2018

державних
адміністрацій,
які
не
підвищували кваліфікацію більше 3 років.
Державні службовці, працівники апарату та
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, які відповідають за
оприлюднення публічної інформації на
офіційних сайтах органів влади.
Державні
службовці
апаратів
та
структурних
підрозділів
районних
державних адміністрацій, фахівці органів,
установ та закладів соціального захисту
населення, закладів охорони здоров’я.
Державні службовці категорії В апаратів та
структурних
підрозділів
районних
державних
адміністрацій,
які
не
підвищували кваліфікацію більше 3 років.
Державні службовці апарату та структурних
підрозділів обласної та районних державних
адміністрацій, вперше прийняті на державну
службу.
Керівники апаратів, начальники відділів
(служб) управління персоналом районних
державних
адміністрацій,
державні
службовці,
працівники
структурних
підрозділів
обласної
державної
адміністрації, відповідальні за роботу з
персоналом.

державного службовця.

тренінг

10

Відкритість та прозорість
органів державної влади в
контексті законодавства про
доступ до публічної
інформації.

Очна
форма

10

Основні положення
Конвенції ООН про права
осіб з інвалідністю.

Очна
форма/
вебінар

10

Розвиток професійних
компетентностей
державного службовця.

Очна
форма,
тренінг

10

Розвиток професійних
компетентностей
державного службовця.

Очна
форма,
тренінг

10

Пріоритетні напрями
державної політики України
у сфері управління
персоналом.

Очна
форма/
вебінар

Державні службовці служб у справах дітей
районних
державних
адміністрацій,
міськрайвиконкомів.
Студенти
випускних
курсів
вищих
навчальних закладів міста Полтави.

20

28.11.2018

Державні
службовці,
працівники
структурних
підрозділів
обласної
та
районних державних адміністрацій.

10

Впродовж
2018 року (на
замовлення
органів влади)
Впродовж
2018 року (на
замовлення
органів влади)

Державні службовці, працівники апаратів і
структурних
підрозділів
обласної
та
районних державних адміністрацій.

124

Державні службовці, працівники апаратів та
структурних
підрозділів
обласної
та
районних державних адміністрацій.

40

36.

14.11.201815.11.2018

37.

21.11.2018

38.

39.

40.

10

Реалізація державної
політики у сфері соціального
захисту дітей.
Національно - патріотичне
виховання молоді.
Залучення молоді до
державної служби.
Основні пріоритети
державної політики України
в інноваційній
сфері.
З актуальних питань
публічного управління,
впровадження законодавства
про державну службу.
Стратегічні пріоритети
розвитку України в
контексті реалізації
Стратегії реформ «Україна 2020».

Всього за програмами тематичних короткострокових
514
семінарів, тренінгів:
Підвищення кваліфікації за програмами тематичних постійно діючих семінарів
41.
щокварталу Державні службовці апаратів районних
60
Державна політика та
державних адміністрацій, міськвиконкомів,
нормативне регулювання у
до повноважень яких належать питання
сфері надання
надання адміністративних послуг, керівники
адміністративних послуг.
та
спеціалісти
центрів
надання

Очна
форма
Виїзне
навчання
Очна
форма/
вебінар
Очна
форма/
виїзне
навчання
Очна
форма/
вебінар

З
дистанцій
ною
складово
ю

42.

щокварталу

адміністративних послуг.
Державні службовці, працівники апаратів і
структурних
підрозділів
обласної
та
районних державних адміністрацій.

40

З питань реалізації
Національної
стратегії у сфері прав
людини на період до 2020
року.

Очна
форма/
вебінар

Всього програмами тематичних постійно
100
діючих семінарів:
Підвищення кваліфікації за програмами спеціалізованих короткострокових навчальних курсів
43. 1 квартал 2018 Державні
службовці
апаратів
та
60
Ділове українське мовлення
З
року
структурних
підрозділів
районних
та документування
дистанцій
державних адміністрацій.
управлінської діяльності.
ною
Е-урядування.
складово
ю
44. 2 квартал 2018 Державні
службовці,
працівники
40
Українська жестова мова.
Очна
року
структурних
підрозділів
обласної
та
форма
районних державних адміністрацій.
45. 3 квартал 2018 Державні службовці апаратів і структурних
60
Популяризація та
З
року
підрозділів обласної та районних державних
просування інтересів
дистанцій
адміністрацій,
до
повноважень
яких
України у світовому
ною
належать питання представлення інтересів
інформаційному просторі.
складово
України на міжнародній арені та розвитку
ю
туризму в Україні.
Всього за програмами спеціалізованих короткострокових
160
навчальних курсів:
Всього за усіма видами підвищення кваліфікації:
1746
Керівник апарату райдержадміністрації

Л.М. Панченко

