
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 
                                                        26.12.2016                    № 750 

  
ПЛАН-ГРАФІК 

навчання працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад у Запорізькому центрі 

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

на 2017 рік 
 

№  
з/п 

Орієнтовна 
дата 

Термін 
(дні) 

Вид підвищення кваліфікації, назва 
програми, категорія слухачів 

Кількість 
слухачів 

1 2 3 4 5 
     

1.  23.01.2017 – 
03.02.2017 

12 Навчання за професійною програмою 
підвищення кваліфікації для державних 
службовців місцевих органів виконавчої 
влади, посадових осіб місцевого 
самоврядування, які вперше прийняті на 
державну службу та службу в органи 
місцевого самоврядування 

32 

     
2.  Січень  1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань діяльності місцевих 
органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування в умовах 
децентралізації влади в Україні для 
працівників місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого само-
врядування, депутатів місцевих рад 

45 

     
3.  Січень  1 Виїзний тематичний короткостроковий 

семінар "Фінансовий контроль як 
превентивний антикорупційний механізм. 
Електронне декларування" для 
державних службовців органів 
виконавчої влади, посадових осіб 
місцевого самоврядування, посадових 
осіб юридичних осіб публічного права, 
депутатів місцевих рад 

90 
(3 гр.) 

     
4.  Січень – 

квітень 
 Навчання за професійною програмою 

підвищення кваліфікації для працівників 
управління праці та соціального захисту 
населення Запорізької міської ради по 
Комунарському району (ІІ сесія, без 
відриву від служби)  

45 

     
5.  Січень – 

квітень 
 Навчання за професійною програмою 

підвищення кваліфікації для працівників 
управління праці та соціального захисту 
населення Запорізької міської ради по 
Вознесенівському району (ІІ сесія, без 
відриву від служби) 

42 



 
   Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 
 

2

    
6.  Січень – 

квітень 
 Тематичний постійно діючий семінар 

"Іноземна мова професійного 
спрямування" для працівників місцевих 
органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування (І група) 

15 

    
7.  Січень – 

квітень 
 Тематичний постійно діючий семінар 

"Іноземна мова професійного 
спрямування" для працівників місцевих 
органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування (ІІ група) 

15 

    
8.  Січень – 

квітень  
 Тематичний постійно діючий семінар 

"Іноземна мова професійного 
спрямування" для працівників місцевих 
органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування (ІІІ група) 

15 

    
9.  20.02.2017 – 

03.03.2017  
12 Навчання за професійною програмою 

підвищення кваліфікації для секретарів 
сільських, селищних, міських (міст 
районного значення) рад (в т.ч. 
об’єднаних територіальних громад) 

25 

    
10. Лютий  1 Виїзний тематичний короткостроковий 

семінар "Фінансовий контроль як 
превентивний антикорупційний механізм. 
Електронне декларування" для 
державних службовців органів 
виконавчої влади, посадових осіб 
місцевого самоврядування, посадових 
осіб юридичних осіб публічного права, 
депутатів місцевих рад 

90 
(3 гр.) 

    
11. Лютий  1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань запобігання корупції 
у сфері публічного управління для 
працівників місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого само-
врядування, депутатів місцевих рад 

32 

     
12. Лютий  1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань запобігання корупції 
у сфері публічного управління для 
працівників Департаменту соціального 
захисту населення Запорізької облдерж-
адміністрації, керівних працівників 
управлінь соціального захисту населення 
райдержадміністрацій, міських (міст 
обласного значення) рад 

40 

    
13. Лютий  1 Тематичний короткостроковий семінар-

тренінг з формування комунікативної 
культури публічних службовців для 

20 



 
   Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 
 

3

працівників місцевих органів виконавчої 
влади 

14. Лютий  1 Тематичний короткостроковий семінар-
тренінг з формування медіаграмотності 
публічних службовців для працівників 
органів місцевого самоврядування 

20 

    
15. Лютий  1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань проходження 
державної служби для працівників 
місцевих органів виконавчої влади 

40 

     
16. Лютий  1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань діяльності архівних 
установ області для працівників архівних 
відділів райдержадміністрацій, міських 
(міст обласного значення) рад та 
трудових архівів 

32 

    
17. 13.03.2017 – 

17.03.2017 
5 Навчання за професійною програмою 

підвищення кваліфікації для бухгалтерів 
органів місцевого самоврядування  
(І сесія) 

20 

    
18. 13.03.2017 – 

17.03.2017 
5 Навчання за професійною програмою 

підвищення кваліфікації для працівників 
управлінь, відділів освіти райдерж-
адміністрацій, міських (міст обласного 
значення) рад та департаменту освіти і 
науки Запорізької міської ради (І сесія) 

32 

    
19. 20.03.2017 – 

31.03.2017 
12 Навчання за професійною програмою 

підвищення кваліфікації для сільських, 
селищних, міських (міст районного 
значення) голів, заступників сільських, 
селищних, міських (міст районного 
значення) голів (у т.ч. об'єднаних 
територіальних громад) 

20 

    
20. Березень  1 Виїзний тематичний короткостроковий 

семінар "Фінансовий контроль як 
превентивний антикорупційний механізм. 
Електронне декларування" для 
державних службовців органів 
виконавчої влади, посадових осіб 
місцевого самоврядування, посадових 
осіб юридичних осіб публічного права, 
депутатів місцевих рад 

90 
(3 гр.) 

    
21. Березень  1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань діяльності органів 
соціального захисту населення для 
керівних працівників управлінь 
соціального захисту населення 

32 



 
   Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 
 

4

райдержадміністрацій, міських (міст 
обласного значення) рад 

22. Березень  1 Тематичний короткостроковий семінар з 
актуальних питань діяльності органів 
публічної влади для працівників 
місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування 

32 

    

23. Березень  1 Тематичний короткостроковий семінар з 
актуальних питань діяльності органів 
публічної влади зі зверненнями громадян 
для працівників Департаменту соціального 
захисту населення Запорізької облдерж-
адміністрації, керівних працівників 
управлінь соціального захисту населення 
райдержадміністрацій, міських (міст 
обласного значення) рад 

40 

    
24. Березень  2 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування для 
спеціалістів секторів опіки, піклування та 
усиновлення служб у справах дітей 
райдержадміністрацій та міських (міст 
обласного значення) рад, відділів по 
районах служби (управління) у справах 
дітей Запорізької міської ради 

 

    
25. Березень  1 Тематичний короткостроковий семінар 

"Залучення молоді на державну службу" 
для працівників місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, студентів вищих 
навчальних закладів, працівників установ 
та організацій 

25 

    
26. Березень  1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань проходження 
державної служби в умовах оновленого 
законодавства для державних службовців 
апарату та структурних підрозділів 
Запорізької облдержадміністрації – 
учасників І туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу "Кращий 
державний службовець" 

15 

     
27. Березень – 

листопад  
 Тематичний постійно діючий семінар з 

питань застосування чинного законо-
давства України для працівників 
юридичних служб органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування 

 

    
28. 03.04.2017 – 

07.04.2017  
5 Навчання за тематичною професійною 

програмою підвищення кваліфікації з 
питань запобігання корупції на 
державній службі та службі в органах 
місцевого самоврядування для 
працівників місцевих органів виконавчої 

32 



 
   Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 
 

5

влади, органів місцевого самоврядування 
    

29. Квітень  1 Тематичний короткостроковий семінар-
тренінг з питань розробки проектів та 
програм розвитку місцевого 
самоврядування для працівників органів 
місцевого самоврядування, депутатів 
місцевих рад 

30 

     
30. Квітень  1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань діяльності органів 
місцевого самоврядування в умовах 
оновленого законодавства для керівників 
відділів з організаційних питань 
виконавчих апаратів районних рад  

20 

    

31. Квітень  1 Тематичний короткостроковий семінар з 
актуальних питань діяльності служб 
персоналу в умовах оновленого 
законодавства для спеціалістів з 
кадрових питань управлінь соціального 
захисту населення райдержадміністрацій 
та міських (міст обласного значення) рад 

32 

    
32. Квітень  1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань реалізації державної 
політики у сфері оздоровлення та 
відпочинку дітей для спеціалістів 
місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, які 
відповідають за організацію оздоров-
лення та відпочинок дітей 

40 

    
33. Квітень  1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань застосування 
сучасних інформаційних технологій в 
діяльності органів публічної влади для 
працівників місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування 

20 

    
34. 22.05.2017 – 

26.05.2017 
5 Навчання за професійною програмою 

підвищення кваліфікації для начальників 
відділів з прийому громадян управлінь 
соціального захисту населення райдерж-
адміністрацій та міських (міст обласного 
значення) рад (ІІ сесія) 

17 

    
35. Травень  1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань реалізації положень 
Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" для працівників 
місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування 

32 

    
36. Травень  1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань забезпечення дієвого 
контролю в органах виконавчої влади 
для працівників місцевих органів 
виконавчої влади, які здійснюють 
безпосередній контроль за виконанням 

20 



 
   Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 
 

6

документів 
     

37. Травень  1 Тематичний короткостроковий семінар з 
актуальних питань праці та соціально-
трудових відносин для керівних 
працівників структурних підрозділів з 
питань праці управлінь соціального 
захисту населення райдержадміністрацій 
та міських (міст обласного значення) рад 

32 

     
38. 06.06.2017 – 

09.06.2017 
4 Навчання за комплексною програмою 

підвищення кваліфікації державних 
службовців в рамках проведення 
щорічного Всеукраїнського конкурсу 
"Кращий державний службовець" для 
працівників місцевих органів виконавчої 
влади – учасників ІІ туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу "Кращий 
державний службовець" 

30 

     
39. Червень  1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань діяльності органів 
влади зі зверненнями громадян для 
працівників місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самовряду-
вання, які відповідають за роботу зі 
зверненнями громадян 

32 

     
40. Червень  2 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань організації роботи із 
запобігання та протидії насильству в 
дитячому середовищі для начальників 
служб у справах дітей райдерж-
адміністрацій та міських (міст обласного 
значення) рад, відділів по районах 
служби (управління) у справах дітей 
Запорізької міської ради 

32 

     
41. 11.09.2017 – 

15.09.2017 
5 Навчання за професійною програмою 

підвищення кваліфікації для спеціалістів 
служб у справах дітей райдерж-
адміністрацій та міських (міст обласного 
значення) рад, відділів по районах 
служби (управління) у справах дітей 
Запорізької міської ради (І сесія) 

32 

     
42. 18.09.2017– 

22.09.2017 
5 Навчання за професійною програмою 

підвищення кваліфікації для спеціалістів 
структурних підрозділів з питань праці 
управлінь соціального захисту населення 
райдержадміністрацій, міських (міст 
обласного значення) рад (І сесія) 

32 

     
43. 18.09.2017 – 

29.09.2017 
12 Навчання за професійною програмою 

підвищення кваліфікації для державних 
службовців місцевих органів виконавчої 
влади, посадових осіб місцевого 
самоврядування, які вперше прийняті на 
державну службу та службу в органи 

32 



 
   Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 
 

7

місцевого самоврядування 
    

44. 25.09.2017 – 
29.09.2017 

5 Навчання за професійною програмою 
підвищення кваліфікації для старост 
об’єднаних територіальних громад  
(І сесія) 

20 

    
45. Вересень 

 
2 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань діяльності органів 
місцевого самоврядування в умовах 
оновленого законодавства для керуючих 
справами виконавчих апаратів районних 
рад, виконавчих комітетів міських (міст 
районного значення) рад 

25 

    
46. Вересень  1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань надання населенню 
житлових субсидій для керівних 
працівників управлінь соціального 
захисту населення райдержадміністрацій 
та міських (міст обласного значення) рад 

32 

    
47. Вересень  2 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань організації 
профілактичної роботи з дітьми, які 
вчинили правопорушення або схильні до 
правопорушень для спеціалістів з питань 
профілактичної роботи служб у справах 
дітей райдержадміністрацій та міських 
(міст обласного значення) рад, відділів по 
районах служби (управління) у справах 
дітей Запорізької міської ради 

32 

    
48. Вересень 

 
2 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань діяльності органів 
місцевого самоврядування в умовах 
децентралізації влади для сільських, 
селищних, міських (міст районного 
значення) голів (в т.ч. об'єднаних 
територіальних громад), депутатів  
місцевих рад 

40 

     
49. Вересень 

 
1 Виїзний тематичний короткостроковий 

семінар з актуальних питань діяльності 
органів публічної влади в контексті 
оновленого законодавства для 
працівників місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самовря-
дування, депутатів місцевих рад  

80 
(2 гр.) 

     
50. Вересень – 

грудень 
 Тематичний постійно діючий семінар 

"Іноземна мова професійного 
спрямування" для працівників місцевих 
органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування (І група) 

15 

     
51. Вересень – 

грудень 
 Тематичний постійно діючий семінар 

"Іноземна мова професійного 
спрямування" для працівників місцевих 

15 



 
   Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 
 

8

органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування (ІІ група) 

52. Вересень – 
грудень 

 Тематичний постійно діючий семінар 
"Іноземна мова професійного 
спрямування" для працівників місцевих 
органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування (ІІІ група) 

15 

    
53. 02.10.2017 – 

13.10. 2017 
12 Навчання за професійною програмою 

підвищення кваліфікації для спеціалістів-
землевпорядників сільських, селищних, 
міських (міст районного значення) рад  
(в т.ч. об'єднаних територіальних громад) 

25 

     
54. Жовтень 

 
1 Виїзний тематичний короткостроковий 

семінар з актуальних питань діяльності 
органів публічної влади в контексті 
оновленого законодавства для 
працівників місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самовря-
дування, депутатів місцевих рад  

80 
(2 гр.) 

    
55. Жовтень 

 
1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань протидії торгівлі 
людьми для працівників місцевих 
органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування 

32 

    
56. Жовтень 

 
1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань діяльності архівних 
установ області для працівників архівних 
відділів райдержадміністрацій, міських 
(міст обласного значення) рад та 
трудових архівів 

32 

     
57. Жовтень 

 
1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань застосування 
сучасних інформаційних технологій в 
діяльності органів публічної влади для 
працівників місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування 

20 

    
58. Жовтень 

 
1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань реалізації євро-
інтеграційної політики України для 
працівників місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування 

20 

     
59. Жовтень 

 
2 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань діяльності органів 
місцевого самоврядування в умовах 
децентралізації влади в Україні для 
секретарів сільських, селищних, міських 
(міст районного значення) рад (у т.ч. 

40 



 
   Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 
 

9

об’єднаних територіальних громад) 
    

60. Жовтень 
 

1 Виїзний тематичний короткостроковий 
семінар з актуальних питань діяльності 
органів публічної влади в контексті 
оновленого законодавства для 
працівників місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самовря-
дування, депутатів місцевих рад  

80 
(2 гр.) 

     
61. Жовтень – 

грудень  
 Навчання за професійною програмою 

підвищення кваліфікації для працівників 
управління праці та соціального захисту 
населення Запорізької міської ради по 
Шевченківському району (І сесія, без 
відриву від служби) 

30 

     
62. Жовтень – 

грудень  
 Навчання за професійною програмою 

підвищення кваліфікації для працівників 
управління праці та соціального захисту 
населення Запорізької міської ради по 
Заводському району (І сесія, без відриву 
від служби) 

30 

     
63. 06.11.2017 – 

10.11. 2017 
5 Навчання за тематичною професійною 

програмою підвищення кваліфікації з 
питань запобігання корупції на 
державній службі та службі в органах 
місцевого самоврядування для 
працівників місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування 

32 

     
64. 13.11.2017 – 

17.11. 2017 
5 Навчання за професійною програмою 

підвищення кваліфікації для бухгалтерів 
органів місцевого самоврядування  
(ІІ сесія) 

20 

     
65. Листопад 

 
2 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань діяльності у сфері 
захисту прав та законних інтересів дітей 
для начальників служб у справах дітей 
райдержадміністрацій та міських (міст 
обласного значення) рад, відділів по 
районах служби (управління) у справах 
дітей Запорізької міської ради 

32 

     
66. Листопад 

 
3 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань діяльності органів 
публічної влади в умовах оновленого 
законодавства для керівників апаратів 
райдержадміністрацій, заступників голів 
районних адміністрацій Запорізької міської 
ради 

27 

     
67. Листопад 

 
1 Тематичний короткостроковий семінар з 

актуальних питань управління 
персоналом в місцевих органах 
виконавчої влади та органах місцевого 
самоврядування для працівників 

32 



 
   Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 
 

10

місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування 

68. Листопад 
 

2 Тематичний короткостроковий семінар 
"Українське ділове мовлення: 
особливості сучасної лексичної 
культури" для працівників місцевих 
органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, депутатів 
місцевих рад 

40 

     
69. Листопад 

 
1 Виїзний тематичний короткостроковий 

семінар з актуальних питань діяльності 
органів публічної влади в контексті 
оновленого законодавства для 
працівників місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самовря-
дування, депутатів місцевих рад  

80 
(2 гр.) 

 
 
 
Заступник голови –  
керівник апарату облдержадміністрації    З.М. Бойко 
 


