
 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
10.12. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
815 

 
 

Про затвердження плану-графiку підвищення кваліфікації державних 
службовців місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад у Запорізькому регіональному 
центрі підвищення кваліфікації на 2022 рік 
 
 

Керуючись ст. 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", 
відповідно до законів України "Про державну службу", "Про службу в органах 
місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 
06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного 
навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 
перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування 
та депутатів місцевих рад", зі змінами, враховуючи підпункт "г" пункту 2 
частини 1 ст. 90 Бюджетного кодексу України, наказ Національного агентства 
України з питань державної служби від 10 жовтня 2019 року № 185-19 "Про 
затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації 
державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад", який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
13 листопада 2019 року за № 1159/34130, зі змінами, з метою підвищення рівня 
професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування, з урахуванням пропозицій щодо потреб у підвищенні 
кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, депутатів місцевих рад, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  

 
1. Затвердити план-графік підвищення кваліфікації державних службовців 

місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування 
та депутатів місцевих рад у Запорізькому регіональному центрі підвищення 
кваліфікації на 2022 рік (далі – план-графік), що додається. 

 
2. Голів районних державних адміністрацій, керівників структурних 

підрозділів облдержадміністрації та її апарату забезпечити участь державних 
службовців у навчанні відповідно до плану-графiку. 

 



 
 
 

2

 
3. Запропонувати керівництву обласної ради, головам районних рад, 

сільським, селищним, міським головам забезпечити участь посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у навчанні відповідно до 
плану-графiку. 

 
4. Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації здійснити 

організаційно-методичні заходи щодо проведення навчання за загальними 
програмами підвищення кваліфікації, які погоджені / погоджуються 
Національним агентством України з питань державної служби, спеціальними 
програмами підвищення кваліфікації, які погоджуються цим розпорядженням, 
та забезпечити виконання плану-графіку. 

 
5. Керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату 

сприяти реалізації загальних та спеціальних навчальних програм підвищення 
кваліфікації відповідно до плану-графіку. 

 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату облдержадміністрації Зінаїду Бойко. 
 
 
 
Голова         Олександр СТАРУХ 
 
 
 
 
 
 
   


