
 

 

 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

     РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

31 грудня 2020 року Вінниця № 841 

 
 

Про підвищення кваліфікації працівників  

органів державної влади, місцевого  

самоврядування, державних підприємств, 

 установ і організацій та депутатів місцевих рад  

у 2021 навчальному році 

 

Відповідно до законів України «Про державну службу», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 

06 лютого 2019 року № 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», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 01 грудня 2017 року № 974-р «Про схвалення Концепції 

реформування системи професійного навчання державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»: 

 

1. Вінницькому регіональному центру підвищення кваліфікації 

забезпечити: 

 

1) проведення навчання державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування, працівників державних підприємств, установ і організацій, 

депутатів місцевих рад у 2021 році з відривом від роботи згідно із планом-

графіком (додається); 

 

2) належну організацію і науково-методичне забезпечення навчального 

процесу; 

 

3) здійснення видатків на організацію навчання коштом обласного 

бюджету та державного бюджету – для державних службовців територіальних 

органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 

 



2. Взяти до відома, що відшкодування витрат на відрядження (оплата за 

проїзд, проживання у готелі, добові) здійснюється органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями, що відряджають слухачів на навчання. 

 

3. Керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, структурних підрозділів обласної державної адміністрації і 

територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади забезпечити своєчасну явку слухачів на навчання. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника Голови обласної державної адміністрації Наталю Заболотну. 

 

 

Голова обласної державної  

адміністрації                                                                             Сергій БОРЗОВ 

 
 



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА               ВІННИЦЬКА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ           ОБЛАСНА РАДА 

 

 

ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР  

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 
ПОГОДЖЕНО       ПОГОДЖЕНО   ПОГОДЖЕНО 

Голова          Голова обласної    Голова обласної Ради 

Національного       державної адміністрації     

агентства України                  

з питань державної  

служби 

 

Наталія АЛЮШИНА        Сергій БОРЗОВ   Вячеслав СОКОЛОВИЙ 

__________________       ____________________  _____________________ 

«24»  __12___2020 р.       «22» __12_____2020 р.  «23» __12_______2020 р. 

м.п.          м.п.    м.п. 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН – ГРАФІК 

 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,  

органів місцевого самоврядування, державних підприємств,  

установ і організацій Вінницької області та депутатів місцевих рад  

у 2021 році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця  

 2020 



ЗАТВЕРДЖЕНО   

Розпорядження Голови  

обласної державної адміністрації  

31 грудня 2020 року № 841 

 
 

 

 План-графік 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,  

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій   

Вінницької області та депутатів місцевих рад у 2021 році 

І півріччя 

 
№   

Термін навчання 
 

Категорія слухачів 
 

 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Кількість 

слухачів 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

 

Примітка  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  12–13.01.2021 Адміністратори центрів надання 

адміністративних послуг у 

Вінницькій області  

 

 

 

КППК 

«Створення та 

організація 

ефективної роботи 

ЦНАПів в 

новоутворених 

громадах» 

40 0,4 Місцевий 

бюджет 

2.  18–22.01.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В»  Департаменту 

агропромислового розвитку, екології 

та природних ресурсів 

облдержадміністрації  та посадові 

особи  районних рад, сільських, 

селищних, міських рад 

територіальних  громад 

 

КППК 

«Інноваційний 

розвиток громади. 

Підтримка 

агропромислового 

бізнесу» 

35 1,0 Місцевий 

бюджет 
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3.  19–20.01.2021 

(І сесія) 

Голови районних рад, сільських, 

селищних міських рад 

територіальних громад 

ПППК 

«Оптимізація 

землекористування в 

новостворених 

територіальних 

громадах в контексті 

Стратегії 

збалансованого 

розвитку Вінницької 

області» 

68 0,6 Місцевий 

бюджет 

4.  21.01.2021 Керуючі справами виконавчих 

комітетів (апаратів) районних рад, 

сільських, селищних міських рад 

територіальних громад 

 

КППК 
«Нормативні та 

організаційні засади 

діяльності 

територіальних 

громад» 

68 0,2 Місцевий 

бюджет 

5.  25.01–05.02.2021 Вперше прийняті, новопризначені  

державні службовці категорій «Б» та 

«В» апарату облдержадміністрації, 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів 

виконавчої влади, установ та 

організацій  Вінницької області 

ПППК 

 

30 2,0 Місцевий 

бюджет  

6.  26.01.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В», відповідальні за організацію та 

проведення публічних закупівель 

апарату облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, структурних 

підрозділів облдержадміністрації 

територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів 

виконавчої влади, установ та 

організацій Вінницької області 

КППК 
«Система 

електронних 

закупівель 

PROZORRO та 

громадського 

контролю 

DOZORRO» 

35 0,2 Місцевий 

бюджет 
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7.  27.01.2021 Відповідальні посадові особи за 

організацію та проведення публічних 

закупівель виконавчого апарату 

обласної Ради, районних рад, 

сільських, селищних, міських рад 

територіальних громад  

КППК 
«Система 

електронних 

закупівель 

PROZORRO та 

громадського 

контролю 

DOZORRO» 

68 0,2 Місцевий 

бюджет 

8.  2–3.02.2021 Посадові особи районних рад, 

сільських, селищних міських рад 

територіальних громад 

КППК 
«Організація роботи 

житлово-комунальних 

підприємств в 

новостворених 

громадах» 

 

68 0,4 Місцевий 

бюджет 

9.  8–9.02.2021 

(І сесія) 

Начальники відділів структурних 

підрозділів облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів 

виконавчої влади, установ та 

організацій – державні службовці 

категорій «Б» та «В» 

ПППК 30 0,4 Місцевий 

бюджет  

10.  8–12.02.2021 Спеціалісти-землевпорядники 

сільських, селищних, міських рад 

територіальних  громад 

 

КППК 
«Контроль за 

використанням та 

охороною земель. 

Порядок надання 

земельних ділянок 

комунальної власності 

у власність та 

користування 

юридичним і 

фізичним особам» 

 

63 1,0 Місцевий 

бюджет 
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11.  11.02.2021 Керівники (спеціалісти) загальних 

відділів районних рад, сільських, 

селищних міських рад 

територіальних громад 

 

КППК 
«Порядок ведення 

діловодства. Нова 

редакція українського 

правопису та 

мовленнєвий  етикет 

публічного 

службовця» 

68 0,2 Місцевий 

бюджет 

12.  15–16.02.2021 Посадові особи районних рад, 

сільських, селищних міських рад 

територіальних громад 

КППК 
«Вдосконалення 

системи цивільного 

захисту та 

громадськості безпеки 

громадян. Створення 

безпекових центрів» 

68 0,4 Місцевий 

бюджет 

13.  15–19.02.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В» Департаменту фінансів 

облдержадміністрації, фінансових 

управлінь райдержадміністрацій та 

посадові особи районних рад, 

сільських, селищних міських рад 

територіальних громад 

КППК 
«Децентралізація 

влади та 

децентралізація 

фінансів в Україні: 

регіональний аспект» 

40 1,0 Місцевий 

бюджет  

14.  18.02.2021 

(І сесія) 

Державні службовці категорій «Б» та 

«В»  апарату обласної державної 

адміністрації та посадові особи 

виконавчого апарату обласної Ради 

КППК 
«Електронне 

урядування та 

цифрова грамотність» 

 

40 0,2 Місцевий 

бюджет  

15.  19.02.2021 

(І сесія)  

Відповідальні особи з питань 

запобігання та виявлення корупції: 

– державні службовці категорій «Б» 

та «В»  структурних підрозділів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів 

КППК 
«Запобігання та 

виявлення корупції» 

60 0,33 Місцевий 

бюджет 
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виконавчої влади, установ та 

організацій; 

– посадові особи обласної Ради, 

районних рад, сільських, селищних, 

міських рад територіальних громад 

16.  23.02.2021 

(ІІ сесія) 

Голови районних рад, сільських, 

селищних міських рад 

територіальних громад 

ПППК 
«Формування 

спроможної мережі 

закладів охорони 

здоров’я в умовах 

нового 

адміністративно-

територіального 

устрою» 

68 0,2 Місцевий 

бюджет 

17.  24.02.2021 

(І сесія) 

 

Старости сільських, селищних, 

міських рад територіальних громад 
КППК 

«Розвиток сільської 

території. Статус 

старости та його 

повноваження» 

63 0,2 Місцевий 

бюджет 

18.  25.02.2021 Відповідальні особи за проведення 

процедури встановлення статусу 

особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми: 

– державні службовці категорій «Б» 

та «В» Департаменту соціальної та 

молодіжної політики 

облдержадміністрації, управлінь та 

відділів райдержадміністрацій; 

–  посадові особи районних рад, 

сільських, селищних, міських рад 

територіальних громад  

 

КППК 
«Протидія торгівлі 

людьми» 

27 0,2 Місцевий 

бюджет 

19.  25.02.2021 Керівники (спеціалісти) 

організаційного відділу районних 

рад, сільських, селищних міських 

рад територіальних громад 

КППК 
«Нормативні та 

організаційні засади 

68 0,2 Місцевий 

бюджет 
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 функціонування 

виконавчих органів 

влади» 

20.  1–5.03.2021 

17–21.05.2021 

 

Спеціалісти центрів соціальних 

служб для сім`ї, дітей та молоді, 

відповідальні особи районних рад, 

сільських, селищних міських рад 

територіальних громад  

ПППК 

«Соціальний супровід  

сімей, які опинилася у 

складних життєвих 

обставинах» 

30 2,0 Місцевий 

бюджет 

21.  2.03.2021 Посадові особи районних рад, 

сільських, селищних міських рад 

територіальних громад 

КППК 
«Реформування 

освітньої галузі: нові 

освітні стандарти» 

 

68 0,2 Місцевий 

бюджет 

22.  10–11.03.2021 Головні бухгалтери , бухгалтери 

районних рад, сільських, селищних, 

міських рад територіальних громад 

 

КППК 
«Проблеми та 

виклики виконання 

місцевих бюджетів 

2021 року» 

68 0,4 Місцевий 

бюджет 

23.  10–11.03.2021 Головні бухгалтери, бухгалтери 

структурних підрозділів  

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів 

виконавчої влади, установ та 

організацій Вінницької області – 

державні службовці категорій «Б» та 

«В» 

 

КППК 
«Провадження 

електронного 

документообігу. 

Ведення 

бухгалтерського 

обліку та звітності в 

державному та 

місцевому секторі» 

25 0,4 Місцевий 

бюджет 

24.  15–19.03.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В»  Департаменту міжнародного 

співробітництва та регіонального 

розвитку облдержадміністрації  

КППК 
«Місцевий 

економічний 

розвиток. Інвестиції 

та міжнародна 

діяльність» 

30 1,0 Місцевий 

бюджет 
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25.  16.03.2021 

(ІІ сесія) 

Відповідальні особи з питань 

запобігання та виявлення корупції : 

– державні службовці категорій «Б» 

та «В»  структурних підрозділів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів 

виконавчої влади, установ та 

організацій; 

– посадові особи обласної Ради, 

районних рад, сільських, селищних, 

міських рад територіальних громад 

КППК 
«Дотримання  

фінансового контролю 

відповідно до вимог 

Закону України «Про 

запобігання корупції» 

60 0,33 Місцевий 

бюджет 

26.  17–18.03.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В»   – начальники служб (відділів) у 

справах дітей облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій та 

уповноважені посадові особи з 

питань у справах дітей сільських, 

селищних, міських рад 

територіальних громад 

 

КППК 
«Реалізація 

Національної стратегії 

у сфері прав людини» 

30 0,4 Місцевий 

бюджет  

27.  22–26.03.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В»   Головного управління та 

територіальних управлінь Державної 

казначейської служби України у 

Вінницькій області 

КППК 
«Цифрова грамотність 

публічних 

службовців» 

 

30 1,0 Державний 

бюджет 

28.  24.03.2021 Посадові особи районних рад, 

сільських, селищних міських рад 

територіальних громад 

КППК 
«Формування 

спроможної мережі 

закладав охорони 

здоров’я в умовах 

нового 

адміністративно-

територіального 

устрою» 

68 0,2 Місцевий 

бюджет 
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29.  29.03–02.04.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В»   Головного управління 

Держпродспоживслужби у 

Вінницькій області 

КППК 
«Запобігання та 

протидії проявам 

корупції у сфері 

публічного 

управління» 

30 1,0 Державний 

бюджет 

30.  29.03–02.04.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В» Державної екологічної інспекції 

у Вінницькій області 

КППК 
«Забезпечення 

санітарного та 

екологічного 

благополуччя 

громади. Збереження 

та раціональне 

використання водних 

ресурсів» 

30 1,0 Державний 

бюджет 

31.  5–9.04.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В»  Управління Державної 

міграційної служби України у 

Вінницькій області  

КППК 
«Ефективна 

комунікація в 

публічному 

управлінні» 

 

30 1,0 Державний 

бюджет 

32.  6–7.04.2021 Посадові особи районних рад, 

сільських, селищних міських рад 

територіальних громад 

КППК 
«Полігранность 

сільського туризму в 

просторовому 

розвитку громади. 

Збереження та 

поширення 

культурної спадщини 

Вінниччини» 

68 0,4 Місцевий 

бюджет 

33.  9.04.2021 Керівники (заступники керівників) 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

територіальних органів міністерств та 

КППК 
«Запровадження 

гендерної рівності 

відповідно до 

стандартів ЄС. 

35 0,2 Місцевий 

бюджет  
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інших центральних органів 

виконавчої влади (державні 

службовці категорій «Б» та «В») та 

голови (заступники голів) районних 

рад, сільських, селищних, міських 

рад територіальних громад  

Основи гендерного 

бюджетування» 

34.  12–23.04.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В» Управління Північного офісу 

Держаудитслужби у Вінницькій 

області 

ПППК 24 2,0 Державний 

бюджет 

35.  12–23.04.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В»  структурних підрозділів 

Головного управління Пенсійного 

фонду України у Вінницькій області  

ПППК 30 2,0 Державний 

бюджет 

36.  27–28.04.2021 

(ІІІ сесія) 

Голови районних рад, сільських, 

селищних міських рад 

територіальних громад 

ПППК 
«Система 

екологічного 

менеджменту, 

енергоефективності та 

збалансованого 

природокористуван-

ня в новоутворених 

громадах. 

Поводження з 

твердими побутовими 

відходами» 

68 0,6 Місцевий 

бюджет 

37.  28.04.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В»  – відповідальні особи з питань 

доступу до публічної інформації та 

по роботі зі зверненнями громадян 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації, 

територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів 

виконавчої влади, установ та 

організацій Вінницької області 

КППК 
«Забезпечення 

прозорості публічного 

доступу до даних 

підзвітності та 

ефективного 

функціонування 

державної служби» 

30 0,2 Місцевий 

бюджет 
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38.  29.04.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В»  – завідувачі секторами, 

спеціалісти служб у справах дітей 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій та 

уповноважені посадові особи з 

питань у справах дітей районних рад, 

сільських, селищних, міських рад 

територіальних громад 

КППК 
«Попередження 

дитячої 

бездоглядності» 

30 0,2 Місцевий 

бюджет  

39.  12.05.2021 Керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів 

виконавчої влади, установ та 

організацій (державні службовці 

категорій «Б» та «В») та обласної 

Ради, районних рад, сільських, 

селищних, міських рад 

територіальних громад 

КППК 
«Юридична 

відповідальність 

керівників державних 

органів та органів 

місцевого 

самоврядування за 

порушення вимог 

Закону України «Про 

запобігання корупції» 

40 0,33 Місцевий 

бюджет 

40.  13.05.2021 Уповноважені особи за реалізацію 

державної сімейної політики 

Департаменту соціальної та 

молодіжної політики 

облдержадміністрації, структурних 

підрозділів райдержадміністрацій 

(державні службовці категорій «Б» та 

«В») та районних рад, сільських, 

селищних, міських рад  

територіальних громад 

КППК 
«Реалізація державної 

сімейної політики в 

Україні та з питань 

запобігання та 

протидії домашньому 

насильству» 

25 0,2 Місцевий 

бюджет  

41.  12–13.05.2021 

(ІІ сесія) 

Старости сільських, селищних, 

міських рад територіальних громад 
КППК 

«Розвиток сільської 

території. Статус 

старости та його 

повноваження» 

 

63 0,4 Місцевий 

бюджет 
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42.  17–21.05.2021 

 

Державні службовці категорій «Б» та 

«В»  Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій 

області  

КППК 
«Запобігання та 

виявлення корупції» 

30 1,0 Державний 

бюджет 

43.  24–25.06.2021 

(ІІ сесія) 

Начальники відділів структурних 

підрозділів облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів 

виконавчої влади, установ та 

організацій – державні службовці 

категорій «Б» та «В» 

ПППК 30 0,4 Місцевий 

бюджет 

44.  26–27.05.2021 

(ІV сесія) 

Голови районних рад, сільських, 

селищних міських рад 

територіальних громад 

ПППК 
«Розвиток 

електронного 

урядування та 

цифровізації громади. 

Використання 

цифрових SMART 

технологій» 

63 0,6 Місцевий 

бюджет 

45.  31.05–4.06.2021 Начальники (спеціалісти) відділів 

Вінницької міської ради  
КППК 

«Лідерство. 

Прийняття 

ефективних рішень» 

50 1,0 Місцевий 

бюджет 

46.  31.05–4.06.2021 Вперше прийняті на службу в органи 

місцевого самоврядування 

працівники районних рад, сільських, 

селищних, міських рад  

територіальних  громад 

 

КППК 
«Організаційно-

правові засади 

функціонування 

органів місцевого 

самоврядування» 

63 1,0 Місцевий 

бюджет  

47.  7–11.06.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В»   структурних підрозділів 

Головного управління статистики у 

Вінницькій області  

КППК 
«Комунікації та 

взаємодія органів 

державної влади з 

громадськістю» 

30 1,0 Державний 

бюджет 
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48.  7–18.06.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В»   Департаменту соціальної та 

молодіжної політики 

облдержадміністрації  та посадові 

особи органів соціального захисту 

населення у Вінницькій області  

ПППК 30 2,0 Місцевий 

бюджет  

49.  14–18.06.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В»   Територіального управління 

Державної судової адміністрації 

України у Вінницькій області 

КППК 
«Запобігання та 

протидії проявам 

корупції» 

14 1,0 Державний 

бюджет 

50.  23.06.2021 

(ІІ сесія) 

Державні службовці категорій «Б» та 

«В»  апарату обласної державної 

адміністрації та посадові особи 

виконавчого апарату обласної Ради 

КППК 
«Електронне 

урядування та 

цифрова грамотність» 

40 0,2 Місцевий 

бюджет  

51.  24.06.2021 Відповідальні особи з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю райдержадміністрацій, 

районних рад, сільських, селищних, 

міських рад територіальних громад та 

Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації  

КППК 
«Активізація 

громадськості та 

підтримки місцевих 

ініціатив» 

68 0,2 Місцевий 

бюджет  

 

 

 

ІІ півріччя 
№ з/п  

Термін навчання 
 

Категорія слухачів 
 

 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Кількість 

слухачів 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 

52.  26.08.2021 

(ІІ сесія) 

Посадові особи районних рад, 

сільських, селищних міських рад 

територіальних громад 

КППК 
«Реформування 

освітньої галузі: нові 

освітні стандарти» 

63 0.2 Місцевий 

бюджет 
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53.  2.09.2021 

(ІІІ сесія) 

Державні службовці категорій «Б» та 

«В»  апарату обласної державної 

адміністрації та посадові особи 

виконавчого апарату обласної Ради 

КППК 
«Електронне  

урядування та 

цифрова грамотність» 

40 0,2 Місцевий 

бюджет  

54.  2–3.09.2021 

(ІІІ сесія) 

Начальники відділів структурних 

підрозділів облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів 

виконавчої влади, установ та 

організацій – державні службовці 

категорій «Б» та «В» 

ПППК 37 0,4 Місцевий 

бюджет 

55.  3.09.2021 

(ІІІ сесія) 

Відповідальні особи з питань 

запобігання та виявлення корупції : 

– державні службовці категорій «Б» 

та «В»  структурних підрозділів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів 

виконавчої влади, установ та 

організацій; 

– посадові особи обласної Ради, 

районних рад, сільських, селищних, 

міських рад територіальних громад 

КППК 
«Запобігання та 

виявлення корупції та 

конфлікту інтересів в 

органах публічної 

служби» 

60 0,33 Місцевий 

бюджет 

56.  6–17.09.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В» апарату облдержадміністрації, 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

територіальних органів міністерств та 

інші центральних органів виконавчої 

влади, установ та організацій 

Вінницької області, які не 

підвищували кваліфікацію протягом 

3-х років 

ПППК 30 2,0 Місцевий 

бюджет  
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57.  6–17.09.2021 Державні службовці  категорії «Б» та 

«В» Сьомого апеляційного 

адміністративного суду 

 

ПППК 30 2,0 Місцевий 

бюджет  

58.  21–22.09.2021 Посадові особи районних рад, 

сільських, селищних міських рад 

територіальних громад 

КППК 
«Забезпечення 

санітарно-

екологічного 

благополуччя 

громади. Збереження 

та раціональне 

природокористуван-

ня» 

 

63 0,4 Місцевий 

бюджет 

59.  28.09.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В» служб у справах дітей 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій та 

уповноважені посадові особи з 

питань у справах дітей сільських, 

селищних, міських рад 

територіальних громад 

КППК 
«Реформування 

системи 

інституційного 

догляду та 

виховання дітей» 

30 0,2 Місцевий 

бюджет  

60.  29–30.09.2021 

(ІV сесія) 

Начальники відділів структурних 

підрозділів облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів 

виконавчої влади, установ та 

організацій – державні службовці 

категорій «Б» та «В» 

ПППК 37 0,4 Місцевий 

бюджет 

61.  29.09.2021 

(ІV сесія) 

Відповідальні особи з питань 

запобігання та виявлення корупції : 

– державні службовці категорій «Б» 

та «В»  структурних підрозділів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

КППК 
«Заохочення та 

формування культури 

повідомлення про 

можливі факти 

корупційних або 

60 0,33 Місцевий 

бюджет 
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територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів 

виконавчої влади, установ та 

організацій; 

– посадові особи обласної Ради, 

районних рад, сільських, селищних, 

міських рад територіальних громад 

пов’язаних з 

корупцією 

правопорушень» 

62.  30.09–1.10.2021 Відповідальні особи за юридичне 

забезпечення та роботу з персоналом 

районних рад, сільських, селищних 

міських рад територіальних громад  

КППК 
«Нормативно-правове 

забезпечення 

діяльності рад. 

Робота з персоналом» 

68 0,4 Місцевий 

бюджет 

63.  1.10.2021 

(ІV сесія) 

Державні службовці категорій «Б» та 

«В»  апарату обласної державної 

адміністрації та посадові особи 

виконавчого апарату обласної Ради 

КППК 
«Електронне 

урядування та 

цифрова грамотність» 

40 0,2 Місцевий 

бюджет  

64.  4–8.10.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В» Головного управління 

Держпродспоживслужби у 

Вінницькій області 

КППК 
«Цифрова грамотність 

та впровадження 

цифрових SMART 

технологій в 

управлінську 

діяльність» 

30 1,0 Державний 

бюджет 

65.  4–8.10.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В» Управління Північного офісу 

Держаудитслужби у Вінницькій 

області 

КППК 
«Запобігання та 

протидії проявам 

корупції у сфері 

публічного 

управління» 

20 1,0 Державний 

бюджет 

66.  11–12.10.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В»   Департаменту соціальної та 

молодіжної політики 

облдержадміністрації  та посадові 

особи органів соціального захисту 

населення у Вінницькій області  

КППК 
«Надання адресних 

допомог та субсидій» 

30 0,4 Місцевий 

бюджет  
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67.  11–12.10.2021  

(V сесія) 

Начальники відділів структурних 

підрозділів облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів 

виконавчої влади, установ та 

організацій – державні службовці 

категорій «Б» та «В» 

 

ПППК 37 0,4 Місцевий 

бюджет 

68.  18–22.10.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В» Головного управління та 

територіальних управлінь Державної 

казначейської служби України у 

Вінницькій області 

 

КППК 
«Лідерство. Ефективні 

комунікації» 

30 1,0 Державний 

бюджет 

69.  18–29.10.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В» структурних підрозділів 

Головного управління Пенсійного 

фонду України у Вінницькій області  

 

ПППК 30 2,0 Державний 

бюджет 

70.  2–3.11.2021 Посадові особи районних рад, 

сільських, селищних міських рад 

територіальних громад 

КППК 
«Реконструкція й  

будівництво очисних 

споруд та мережі 

централізованого 

водопостачання» 

68 0,4 Місцевий 

бюджет 

71.  4.11.2021 

(V сесія) 

Державні службовці категорій «Б» та 

«В»  апарату обласної державної 

адміністрації та посадові особи 

виконавчого апарату обласної Ради 

 

КППК 
«Електронне 

урядування та 

цифрова грамотність» 

40 0,2 Місцевий 

бюджет  

72.  8–12.11.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В» структурних підрозділів 

Головного управління Пенсійного 

фонду України у Вінницькій області  

 

КППК 
«Реалізація 

законодавства про 

державну службу» 

30 1,0 Державний 

бюджет 
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73.  8–12.11.2021 Державні службовці категорії «Б» та 

«В» управління Державної 

міграційної служби України у 

Вінницькій області  

КППК 
«Актуальні проблеми 

реалізації 

стратегічного курсу 

України на 

європейську та 

євроатлантичну 

інтеграцію» 

30 1,0 Державний 

бюджет 

74.  16.11.2021 Відповідальні посадові особи з 

питань доступу до публічної 

інформації та по роботі зі 

зверненнями громадян районних рад, 

сільських, селищних, міських рад 

територіальних громад 

КППК 
«Забезпечення 

прозорості публічного 

доступу до даних 

підзвітності та 

ефективного 

функціонування 

публічної служби» 

40 0,2 Місцевий 

бюджет 

75.  17.11.2021 
(V сесія) 

Відповідальні особи з питань 

запобігання та виявлення корупції : 

– державні службовці категорій «Б» 

та «В»  структурних підрозділів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів 

виконавчої влади, установ та 

організацій; 

– посадові особи обласної Ради, 

районних рад, сільських, селищних, 

міських рад територіальних громад 

 

КППК 
«Запобігання та 

виявлення корупції в 

органах публічної 

влади» 

60 0,33 Місцевий 

бюджет 

76.  22–26.11.2021 Державні службовці категорій «Б» та 

«В»  Регіонального відділення Фонду 

держмайна  України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях  

 

КППК 
«Етика та ділове 

спілкування в органах 

публічної служби» 

20 1,0 Державний 

бюджет 
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77.  2.12.2021 Посадові особи районних рад, 

сільських, селищних міських рад 

територіальних громад  

КППК 
«Залучення інвестицій 

та формування 

сприятливого бізнес 

середовища» 

 

63 0,2 Місцевий 

бюджет 

78.  6–10.12.2021 Державні службовці категорії «Б» та 

«В» Головного управління 

Держгеокадастру у Вінницькій 

області 

КППК 
«Оптимізація 

землекористування в 

новостворених 

територіальних 

громадах в контексті 

Стратегії 

збалансованого 

розвитку Вінницької 

області» 

 

30 1,0 Державний 

бюджет 

79.  5 семінарів 

(протягом року 

4 дводенних)  

Посадові особи районних рад, 

сільських селищних, міських рад 

територіальних громад 

  

КППК 
 

75 0,4 Місцевий 

бюджет 

80.  5 семінарів 

(протягом року 

1 трьохденний ) 

 

Посадові особи районних рад, 

сільських селищних, міських рад 

територіальних громад 

  

КППК 
 

75 0,6 Місцевий 

бюджет 

81.  3 семінари 

(протягом року 

2 дводенних) 

Державні службовці категорій «Б» та 

«В» органів виконавчої влади  
КППК 

 

75 0,4 Місцевий 

бюджет 

82.  3 семінари 

(протягом року  

1 трьохденний ) 

Державні службовці категорій «Б» та 

«В» органів виконавчої влади  
КППК 

 

75 0,6 Місцевий 

бюджет 

83.  Протягом року   

(за окремим планом)  

Депутати обласної Ради КППК 
«Нормативні та 

організаційні засади 

діяльності депутатів 

83 1,0 Місцевий 

бюджет 
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місцевих рад 8-го 

скликання» 

84.  Протягом року 

(кожного вівторка 

та четверга) 

 

Працівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації, обласної та 

міських рад, територіальних органів 

міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, установ та 

організацій  Вінницької області 

ПППК 
«Впровадження 

англійської мови в 

управлінську 

діяльність» 

 

60 

(2 групи) 

4,96 Місцевий 

бюджет 

85.  Протягом року 

(щоквартально за 

окремим планом) 

Викладачі, які залучені до 

викладання в Центрі 
КППК 

«Особливості 

педагогічної 

майстерності для 

дорослої категорії. 

Особливості 

андрагогіки» 

20 1,0 Місцевий 

бюджет 

ВСЬОГО:   2564   

 

 

Резервні групи 
№ з/п  

Термін навчання 
 

Категорія слухачів 
 

 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Кількість 

слухачів 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Протягом року Державні службовці категорії «Б» та 

«В»  Регіонального відділення Фонду 

держмайна  України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях  

КППК  
 

36 1,0 Державний 

бюджет 

2.  Протягом року Державні службовці категорії «Б» та 

«В»  структурних підрозділів 

Головного управління статистики у 

Вінницькій області  

КППК  
 

31 1,0 Державний 

бюджет 

3.  Протягом року Державні службовців категорії «Б» та 

«В» Головного управління 

Держпродспоживслужби у 

Вінницькій області 

ПППК 50 2,0 Державний 

бюджет 
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4.  Протягом року Державні службовці категорії «Б» та 

«В» Південно-Західного 

міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного 

комітету України (м.Хмельницький) 

КППК  
 

41 1,0 Державний 

бюджет 

5.  Протягом року Державні службовці категорії «Б» та 

«В» Центрально-Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції 

(м.Хмельницький) 

КППК  
 

50 1,0 Державний 

бюджет 

6.  Протягом року Державні службовці категорії «Б» та 

«В» структурних підрозділів та 

спеціалістів апарату Головного  

управління та територіальних 

управлінь Державної казначейської 

служби України у Вінницькій області 

ПППК 50 2.0 Державний 

бюджет 

7.  Протягом року Державні службовці категорії «Б» та 

«В» структурних підрозділів 

Головного управління Пенсійного 

фонду України у Вінницькій області  

 

ПППК 50 2.0 Державний 

бюджет 

8.  Протягом року Державні службовці  категорії «Б» та 

«В» Сьомого апеляційного 

адміністративного суду 

 

КППК  
 

50 1,0 Державний 

бюджет 

9.  Протягом року Державні службовці категорії «Б» та 

«В» служб у справах дітей 

райдержадміністрацій, міських рад 

міст обласного значення та 

уповноважені посадові особи з 

питань у справах дітей сільських, 

селищних, міських рад 

територіальних громад 

КППК  
 

40 1,0 Місцевий 

бюджет 

10.  Протягом року Начальники (спеціалісти) відділів 

Вінницької міської ради  
КППК  

 

50 1,0 Місцевий 

бюджет 
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11.  Протягом року Спеціалісти центрів соціальних 

служб для сім`ї, дітей та молоді, 

відповідальні особи сільських, 

селищних міських рад 

територіальних громад  

ПППК 30 2,0 Місцевий 

бюджет 

 

 

Скорочення:  ПППК (професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації); 

   КППК (короткострокова програма підвищення кваліфікації). 
 

Слухачам, які навчатимуться стаціонарно за професійними програмами, програмами тематичних короткострокових семінарів 

необхідно прибути в день початку навчання за адресою:  

м. Вінниця, вул. Театральна, 15, каб. 102. 

Стаціонарні (аудиторні) навчання проводяться щоденно:  в перший день – з 11.00 год.  до 16.00 год., наступні дні  – з 09.00 год. 

до 16.00 год. Реєстрація слухачів з 10.00 год. Он-лайн навчання проводяться з 10.00 до 14.45 год. 

Попередня он-лайн реєстрація за посиланням: http://vincppk.vn.ua  

Орієнтовна вартість проживання одного місця в готелі 360,00 грн. за добу. 

Контактні телефони:   

Директор:  тел./факс (0432) 61-15-41; 

навчально-організаційний відділ:  тел. (0432) 61-17-28;  

навчально-методичний відділ:  тел. (0432) 53- 00-19.                 

   

 

Директор Центру         Тетяна ПАШИНІНА 

 

 

http://vincppk.vn.ua/

