ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28 грудня 2021 року

Вінниця

№ 936

Про підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад Вінницької
області у 2022 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
забезпечити:

регіональному

центру

підвищення

кваліфікації

1) проведення навчання державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад у 2022 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 в готелі, добові) здійснюється органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, що направляють 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 Г олови обласної державної адміністрації Наталю Заболотну.
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адміністрації
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№

К атегор ія слухачів

1
1.

2
11.01.2022

3
Державні службовці категорій «Б» та «В»
органів виконавчої влади

2.

12.01.2022

Посадові особи місцевого самоврядування
ІУ-УІІ категорії

В и д п ідвищ ення
к в ал іф ік ац ії

О р ієн тов н а
к іл ьк ість
слухачів

К іл ь к ість
н авч ал ьн и х
годин та
к реди тів
ЄКТС

П р и м ітк а

4
ЗКППК
«Протидія інформаційній та
гібридній агресії як
невід’ємна складова
системи забезпечення
національної безпеки
України»
ЗКППК
«Протидія інформаційній та
гібридній агресії як
невід’ємна складова
системи забезпечення
національної безпеки
України»

5
35

6
10/0,33

7
Місцевий
бюджет

35

10/0,33

Місцевий
бюджет

2

3.

17-28.01.2022

Державні службовці категорій «Б» та «В»
Департаменту фінансів
облдержадміністрації, фінансових
управлінь райдержадміністрацій та
посадові особи місцевого самоврядування
ІУ-УІІ категорії
Посадові особи Вінницької міської ради
ІУ-УІІ категорії

СПППК

30

60/2,0

Місцевий
бюджет

4.

17-28.01.2022

СПППК

25

60/2,0

Місцевий
бюджет

5.

20.01.2022

Державні службовці категорій «В» апарату
обласної державної адміністрації

ЗКППК
«Етика та ділове
спілкування в органах
публічної влади»
(І сесія)
ЗКШІК
«НЯ-менеджемент в
органах місцевого
самоврядування»
ЗКППК
«Сучасні підходи в
управлінні людськими
ресурсами в органах
місцевого самоврядування»
Підсумкова конференція
проекту
«Інформаційна безпеки
в умовах епідеміологічної
ситуації»

30

30/1,0

Місцевий
бюджет

6.

24-25.01.2022

50

12/0,4

Місцевий
бюджет

7.

2.02.2022

Голови районних, сільських, селищних
міських рад

50

10/0,33

Місцевий
бюджет

8.

3.02.2022

Жінки очільники територіальних громад та
жінки старости, депутатки місцевих рад та
лідери громадських організацій

Керуючі справами, спеціалісти служб
персоналу органів місцевого
самоврядування

50

Центр
спільно з ГО
«Громадянсь
кий
парламент
Поділля» в
жовтні
місяці
2021р.

3

9.

4.02.2022

Замовники торгів - розпорядники коштів
місцевих бюджетів

10.

7-11.02.2022

Спеціалісти центрів соціальних служб та
відповідальні особи сільських, селищних
міських рад

11.

7-18.02.2022

12.

14-18.02.2022

Вперше прийняті, новопризначені
державні службовці категорій «Б» та «В»
виконавчих органів влади
Спеціалісти-землевпорядники сільських,
селищних, міських рад

СКППК
«Система електронних
закупівель PROZORRO та
громадського контролю
DOZORRO»
СПППК
«Виявлення сімей (осіб),
які перебувають у
складаних життєвих
обставинах, надання
соціальних послуг та
здійснення соціального
супроводу таких сімей
(осіб)»
(І сесія)
ЗПППК

СКППК
«Контроль за
використанням та
охороною земель. Порядок
надання земельних ділянок

виграв
конкурс в
проекті
ГОЕХ
«Вивчай та
розрізняй:
інфо медійна
грамотність»
Місцевий
бюджет

50

10/0,33

30

60/2,0

Місцевий
бюджет

35

60/2,0

Місцевий
бюджет

33

30/1,0

Місцевий
бюджет

4

13.

21-23.02.2022

Головні бухгалтери, бухгалтери - державні
службовці категорій «Б» та «В» органів
виконавчої влади

14.

21-23.02.2022

Головні бухгалтери, бухгалтери - посадові
особи місцевого самоврядування IV-VII
категорії

15.

21-25.02.2022

Спеціалісти центрів соціальних служб та
відповідальні особи сільських, селищних
міських рад

16.

24.02.2022

Державні службовці категорій «Б»
апарату обласної державної адміністрації

комунальної власності у
власність та користування
юридичним і фізичним
особам»
СКППК
«Провадження
електронного
документообігу.
Ведення бухгалтерського
обліку та звітності в
державному та місцевому
секторі»
СКШІК
«Особливості організації
бухгалтерського обліку в
закладах соціальнокультурної сфери»
СПППК
«Виявлення сімей (осіб),
які перебувають у
складаних життєвих
обставинах, надання
соціальних послуг та
здійснення соціального
супроводу таких сімей
(осіб)»
(ІІ сесія)
ЗКШІК
«Лідерство та управлінські
комунікації в органах
публічної влади»
(І сесія)

25

21/0,7

Місцевий
бюджет

35

21/0,7

Місцевий
бюджет

30

60/2,0

Місцевий
бюджет

30

30/1,0

Місцевий
бюджет

5

17.

2.03.2022

Державні службовці категорій «Б» та «В»
органів виконавчої влади

18.

2-3.03.2022

19.

3.03.2022

Адміністратори центрів надання
адміністративних послуг у Вінницькій
області
Посадові особи місцевого самоврядування
ГУ-УП категорії

20.

10-11.03.2022

Старости старостинських округів

21.

14-18.03.2022

Державні службовці категорій «Б» та «В»
- керівники (заступники керівників)
структурних підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, територі альних
органів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, установ та
організацій Вінницької області

ЗКППК
«Забезпечення прозорості
публічного доступу до
даних задля підзвітності
та ефективного
функціонування публічної
служби»
ЗКППК
«Ефективні комунікації в
публічному управлінні»
ЗКППК
«Забезпечення прозорості
публічного доступу до
даних задля підзвітності
та ефективного
функціонування публічної
служби»
ЗКППК
«Повноваження та завдання
старост. Взаємодія органів
місцевого самоврядування з
громадськістю»
СПППК
(І сесія)

30

10/0,33

Місцевий
бюджет

30

10/0,33

Місцевий
бюджет

35

10/0,33

Місцевий
бюджет

45

12/0,4

Місцевий
бюджет

35

60/2,0

Місцевий
бюджет

6

22.

14-25.03.2022

Державні службовці категорії «Б» та «В»
структурних підрозділів Головного
управління Пенсійного фонду України у
Вінницькій області
Посадові особи виконавчого апарату
обласної Ради

23.

17.03.2022

24.

24.03.2022

Державні службовці категорій «Б»
апарату обласної державної адміністрації

25.

28-29.03.2022

Посадові особи Вінницької міської ради
IV-VII категорії

26.

29-30.03.2022

Секретарі сільських, селищних, міських
рад

27.

4.04.2022

Посадові особи Вінницької міської ради
IV-VII категорії

СПППК

30

60/2,0

Державний
бюджет

СКШ1К
«Лідерство та управлінські
комунікації в органах
публічної влади»
(І сесія)

35

30/1,0

Місцевий
бюджет

ЗКШ1К
«Лідерство та управлінські
комунікації в органах
публічної влади»
(ІІ сесія)
СКШ1К
«Глобальні зміни клімату.
Підняття рівня
екологічної свідомості.
Енергозбереження.
Поводження з ТПВ»
СКППК
«Формування професійних
компетентностей посадової
особи місцевого
самоврядування»
СКППК
«Запобігання та протидія
проявам корупції в органах
місцевого самоврядування»
(І сесія)

30

30/1,0

Місцевий
бюджет

40

12/0,4

Місцевий
бюджет

45

12/0,4

Місцевий
бюджет

40

30/1,0

Місцевий
бюджет

7

28.

5.04.2022

Державні службовці категорій «Б» та «В»
органів виконавчої влади

29.

5-6.04.2022

30.

6.04.2022

Державні службовці категорій «Б» та «В»
управління освіти і науки Департаменту
гуманітарної політики
облдержадміністрації, начальники
відділів освіти районних , сільських,
селищних міських рад
Посадові особи місцевого самоврядування
ІУ-УІІ категорії

31.

7.04.2022

32.

11-22.04.2022

33.

12-13.04.2022

34.

14.04.2022

Державні службовці категорій «Б»
апарату обласної державної адміністрації

Державні службовці категорії «Б» та «В»
Державної екологічної інспекції у
Вінницькій області
Державні службовці категорій «Б» та «В»
управління культури та креативних
дисциплін Департаменту гуманітарної
політики облдержадміністрації, фахівці
відділів культури, молоді та спорту
районних, сільських, селищних міських
рад
Державні службовці категорій «В» апарату
обласної державної адміністрації

ЗКППК
«Запобігання та протидія
проявам корупції у сфері
публічного управління»
СКППК
«Надання високоякісних
освітніх послуг в умовах
дистанційного навчання»

30

10/0,33

Місцевий
бюджет

35

12/0,4

Місцевий
бюджет

ЗКППК
«Запобігання та протидія
проявам корупції у сфері
публічного управління»
ЗКШІК
«Лідерство та управлінські
комунікації в органах
публічної влади»
(ІІІ сесія)
СПППК

35

10/0,33

Місцевий
бюджет

30

30/1,0

Місцевий
бюджет

30

60/2,0

Державний
бюджет

СКППК
«Підвищення
конкурентоздатності
місцевих мистецьких та
культурних закладів.
Збереження історичної
пам’яті »
ЗКППК
«Етика та ділове
спілкування в органах

35

12/0,4

Місцевий
бюджет

30

30/1,0

Місцевий
бюджет

8

35.

18-22.04.2022

36.

27-28.04.2022

37.

4.05.2022

38.

5.05.2022

Державні службовці категорій «Б» та «В»
Департаменту фінансів
облдержадміністрації, фінансових
управлінь райдержадміністрацій та
посадові особи місцевого самоврядування
ІУ-УІІ категорії
Державні службовці категорій «Б» та «В»
Департаменту будівництва,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації та посадові особи
відділів архітектури та просторового
розвитку районних, сільських, селищних,
міських рад
Посадові особи місцевого самоврядування
ІУ-УІІ категорії

Спеціалісти управлінь (відділів) роботи з
персоналом в органах виконавчої влади

публічної влади»
(ІІ сесія)
СКППК
«Формування професійних
та особистісних
компетентностей публічних
службовців»

35

30/1,0

Місцевий
бюджет

СКППК
«Забезпечення
просторового планування в
рамках стратегії сталого
розвитку територіальних
громад»

35

12/0,4

Місцевий
бюджет

СКППК
«Підвищення
організаційної
спроможності інституцій
громадянського
суспільства. Створення
молодіжних просторів та
центрів на території
громад»
ЗКШІК
«Лідерство як складова
управління людськими
ресурсами в публічній
службі»

40

10/0,33

Місцевий
бюджет

30

10/0,33

Місцевий
бюджет

9

39.

11-13.05.2022

40.

12.05.2022

41.

16-20.05.2022

42.

16-20.05.2022

43.

23-24.05.2022

Державні службовці категорій «Б» та «В»
органів виконавчої влади та посадові
особи місцевого самоврядування IV-VII
категорії
Державні службовці категорій «В» апарату
обласної державної адміністрації

Державні службовці категорій «Б» та «В»
Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації , відповідальні особи
з питань внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю райдержадміністрацій,
районних, сільських, селищних, міських
рад
Державні службовці категорії «Б» та «В»
структурних підрозділів апарату
Головного управління та територіальних
управлінь Державної казначейської
служби України у Вінницькій області
Посадові особи місцевого самоврядування
IV-VII категорії

ЗКШІК
«Гендерна політика та
інституційні механізми її
реалізації в Україні»
ЗКППК
«Етика та ділове
спілкування в органах
публічної влади»
(ІІІ сесія)
СКППК
«Використання потенціалу
інформаційно-аналітичної
підтримки регіональної
політики»

35

21/0,7

Місцевий
бюджет

30

30/1,0

Місцевий
бюджет

30

30/1,0

Місцевий
бюджет

СКШІК
«Цифрова грамотність.
Електронний
документообіг у сфері
казначейського
обслуговування»
СКППК
«Планування місцевого
економічного розвитку
громади: створення
сприятливих умов для
бізнесу та створення нових
робочих місць»

35

30/1,0

Державний
бюджет

40

12/0,4

Місцевий
бюджет

10

44.

23-27.05.2022

Державні службовці категорії «Б» та «В»
Головного управління Національної
поліції у Вінницькій області

45.

26.05.2022

46.

30.05-3.06.2022

Державні службовці категорій «Б» та «В»
Управління дорожнього господарства
облдержадміністрації

47.

6-10.06.2022

48.

7-8.06.2022

49.

15.06.2022

Державні службовці категорії «Б» та «В»
Територіального управління Державної
судової адміністрації України в
Вінницькій області
Державні службовці категорій «Б» та «В»
управління розвитку територій та
інфраструктури облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, посадові особи
місцевого самоврядування ГУ-УІІ
категорії
Державні службовці категорії «Б» та «В»
Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації та
посадові особи місцевого самоврядування
IV- VII категорії

Посадові особи виконавчого апарату
обласної Ради

СКППК
«Ділове українське
мовлення та застосування
норм українського
правопису в професійній
діяльності правоохоронних
органів»
СКШІК
«Лідерство та управлінські
комунікації в органах
публічної влади»
(ІІ сесія)
СКППК
«Ефективні комунікації в
публічному правлінні у
сфері дорожнього
господарства»
СКШІК
«Запобігання та протидія
проявам корупції у судовій
системі»
СКППК
«Розвиток комунальної
інфраструктури та сфери
послуг територіальних
громад»
ЗКППК
«Забезпечення прав та
інтересів осіб з
інвалідністю.
Впровадження стандартів

35

30/1,0

Державний
бюджет

35

30/1,0

Місцевий
бюджет

21

30/1,0

Місцевий
бюджет

17

30/1,0

Державний
бюджет

40

12/0,4

Місцевий
бюджет

20

10/0,33

Місцевий
бюджет

11

країн ЄС»
50.

16.06.2022

51.

20-24.06.2022

52.

21.06.2022

Державні службовці категорій «В» апарату
обласної державної адміністрації

Державні службовці категорії «Б» та «В»
Головного управління статистики у
Вінницькій області

Посадові особи Вінницької міської ради
IV-VII категорії

ЗКППК
«Етика та ділове
спілкування в органах
публічної влади»
(IV сесія)
СКППК

30

30/1,0

Місцевий
бюджет

30

30/1,0

Державний
бюджет

40

30/1,0

Місцевий
бюджет

В и д п ідвищ ення
к в ал іф ік ац ії

О р ієн тов н а
к іл ьк ість
слухачів

К іл ь к ість
н авч ал ьн и х
годин та
к реди тів
ЄКТС

4
ЗКШІК
«Лідерство та управлінські
комунікації в органах
публічної влади»
(IV сесія)
СКШІК
«Система електронних

5
30

6
30/1,0

7
Місцевий
бюджет

35

10/0,33

Місцевий
бюджет

«Запобігання та протидія
проявам корупції у сфері
публічного управління
органів статистики»

СКППК
«Запобігання та протидія
проявам корупції в органах
місцевого самоврядування»
(II сесія)

ІІ півріччя
Т ерм ін навч ан н я

№

К атегор ія слухачів

1
53.

2
1.09.2022

3
Державні службовці категорій «Б»
апарату обласної державної адміністрації

54.

2.09.2022

Замовники торгів - розпорядники коштів
місцевих бюджетів

П р и м ітк а

12

55.

5-9.09.2022

Державні службовці категорій «Б» та «В»
Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації

56.

5-16.09.2022

57.

12-16.09.2022

58.

19.09.2022

Державні службовці категорії «Б» та «В»
органів виконавчої влади, які не
підвищували кваліфікацію протягом 3-х
років
Державні службовці категорій «Б» та «В»
- керівники (заступники керівників)
структурних підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, територіальних
органів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, установ та
організацій Вінницької області
Державні службовці категорій «Б»
апарату обласної державної адміністрації

59.

19-23.09.2022

Державні службовці категорій «Б» та «В»
служб (відділів) у справах дітей
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та уповноважені
посадові особи з питань у справах дітей
сільських, селищних, міських рад

закупівель PROZORRO та
громадського контролю
DOZORRO»
СКППК
«Вінниччина, як
конкурентоздатний регіон
на основі інноваційного та
сталого розвитку»
ЗПППК

30

30/1,0

Місцевий
бюджет

35

60/2,0

Місцевий
бюджет

СПППК
(ІІ сесія)

35

60/2,0

Місцевий
бюджет

ЗКШ1К
«Лідерство та управлінські
комунікації в органах
публічної влади»
(V сесія)
СКППК
«Реалізація Національної
стратегії у сфері прав
людини в контексті
охорони дитинства»

30

30/1,0

Місцевий
бюджет

40

30/1,0

Місцевий
бюджет

13

60.

20.09.2022

61.

20-23.09.2022

62.

22.09.2022

63.

26.09-7.10.2022

64.

29.09.2022

65.

26.09-7.10.2022

Відповідальні особи за проведення
процедури встановлення статусу особи,
яка постраждала від торгівлі людьми:
- державні службовці категорій «Б» та «В»
органів виконавчої влади та посадові
особи місцевого самоврядування IV-VII
категорії
Державні реєстратори районних,
сільських, селищних, міських рад

Державні службовці категорій «В» апарату
обласної державної адміністрації

Вперше прийняті на службу посадові
особи місцевого самоврядування IV-VII
категорії
Посадові особи виконавчого апарату
обласної Ради

Державні службовці категорії «Б» начальники, заступники начальників
управлінь та керівники структурних
підрозділів територіальних управлінь
Державної казначейської служби України
у Вінницькій області

ЗКППК
«Дотримання прав людини
та протидія дискримінації
як запорука розбудови
демократичного
суспільства»

30

10/0,33

Місцевий
бюджет

СКППК
«Електронне урядування та
електронна демократія в
Україні»
ЗКППК
«Етика та ділове
спілкування в органах
публічної влади»
(V сесія)
ЗПППК

35

24/0,8

Місцевий
бюджет

30

30/1,0

Місцевий
бюджет

30

60/2,0

Місцевий
бюджет

СКППК
«Лідерство та управлінські
комунікації в органах
публічної влади»
(ІІІ сесія)
СПППК

35

30/1,0

Місцевий
бюджет

30

60/2,0

Державний
бюджет

14

66.

12.10.2022

Посадові особи Вінницької міської ради
IV-VII категорії

67.

17-28.10.2022

68.

20.10.2022

Державні службовці категорії «Б» та «В»
Управління Північного офісу
Держаудитслужби у Вінницькій області
Посадові особи виконавчого апарату
обласної Ради

69.

25-26.10.2022

70.

1.11.2022

Посадові особи місцевого самоврядування
IV-VII категорії

71.

2.11.2022

Державні службовці категорій «Б» та «В»
Департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами
облдержадміністрації та завідувачі
(спеціалісти) секторів оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами
райдержадміністрацій, районних,
сільських, селищних, міських рад

Начальники відділу земельних та
майнових ресурсів районних, сільських,
селищних, міських рад

СКППК
«Запобігання та протидія
проявам корупції в органах
місцевого самоврядування»
(ПІ сесія)
СПППК

40

30/1,0

Місцевий
бюджет

25

60/2,0

Державний
бюджет

СКШІК
«Лідерство та управлінські
комунікації в органах
публічної влади»
(IV сесія)
СКППК
«Управління земельними
ресурсами»

35

30/1,0

Місцевий
бюджет

40

12/0,4

Місцевий
бюджет

45

10//0,33

Місцевий
бюджет

40

10/0,33

Місцевий
бюджет

СКШІК
«Особливості управління
майном комунальної
власності»
СКППК
«Вінниччина - регіон
безпечного середовища.
Створення та забезпечення
функціонування безпекових
центрів та добровільних
пожежних дружин»

15

72.

2.11.2022

Посадові особи Вінницької міської ради
IV-VII категорії

73.

3.11.2022

Посадові особи виконавчого апарату
обласної Ради

74.

7-11.11.2022

75.

14.11.2022

76.

16.11.2022

77.

21-25.11.2022

Спеціалісти центрів соціальних служб та
відповідальні особи сільських, селищних
міських рад територіальних громад щодо
встановлення опіки, піклування, створення
та забезпечення діяльності прийомних
сімей та дитячих будинків сімейного типу
Посадові особи місцевого самоврядування
IV-VII категорії

Посадові особи Вінницької міської ради
IV-VII категорії

Спеціалісти центрів соціальних служб та
відповідальні особи сільських, селищних
міських рад територіальних громад щодо
встановлення опіки, піклування, створення
та забезпечення діяльності прийомних
сімей та дитячих будинків сімейного типу

СКППК
«Запобігання та протидія
проявам корупції в органах
місцевого самоврядування»
(IV сесія)
СКШ1К
«Лідерство та управлінські
комунікації в органах
публічної влади»
(V сесія)
СПППК
(І сесія)

40

30/1,0

Місцевий
бюджет

35

30/1,0

Місцевий
бюджет

30

60/2,0

Місцевий
бюджет

СКШ1К
«Залучення інвестицій.
Написання градових
проєктів»
СКППК
«Запобігання та протидія
проявам корупції в органах
місцевого самоврядування»
(V сесія)
СПППК
(ІІ сесія)

35

10//0,33

Місцевий
бюджет

40

30/1,0

Місцевий
бюджет

30

60/2,0

Місцевий
бюджет

16

78.

Протягом року
(за окремим
планом)

Депутати обласної Ради

79.

Протягом року
(кожного
вівторка
та четверга)

Державні службовці категорій «Б» та «В»
органів виконавчої влади та посадові
особи місцевого самоврядування IV-VII
категорії

80.

Протягом року
(щоквартально за
окремим планом)

Викладачі, які залучені до викладання в
Центрі

81.

Протягом року
(одноденний
семінар за
окремим планом)
Протягом року
(4 одноденних
семінари)

Викладачі - публічні службовці, які
залучені до викладання в Центрі

82.

83.

Протягом року
(4 одноденних
семінари)

84.

ВСЬОГО:

Посадові особи місцевого самоврядування
IV-VII категорії

Державні службовці категорій «Б» та «В»
органів виконавчої влади

СКППК
«Нормативні та
організаційні засади
діяльності депутатів
місцевих рад»
ЗПППК
«Впровадження англійської
мови в управлінську
діяльність»
СКППК
«Особливості педагогічної
майстерності для дорослої
категорії. Сучасні методики
в андрагогіці»
ЗКППК
«Цифрова грамотність та
інформаційна безпека
публічних службовців»
ЗКШІК
«Інформаційна безпека під
час пандемії»
ЗКППК
«Ділове українське
мовлення та застосування
норм нового українського
правопису в професійній
діяльності публічних
службовців»

83

30/1,0

Місцевий
бюджет

60
(2 групи)

174/5,8

Місцевий
бюджет

30

30/1,0

Місцевий
бюджет

20

10/0,33

Місцевий
бюджет

35

10//0,33

Місцевий
бюджет

35

10//0,33

Місцевий
бюджет

2259

17

Резервні групи
Т ерм ін навч ан н я

К атегор ія слухачів

В и д п ідвищ ення
к в ал іф ік ац ії

К ільк ість
слухачів

К ільк ість
к реди тів
ЄКТС

П р и м ітк а

1
1.

2
Протягом року

4
СПППК

5
36

6
60/2,0

7
Місцевий
бюджет

2.

Протягом року

СПППК

36

60/2,0

Місцевий
бюджет

3.

Протягом року

3
Спеціалісти центрів соціальних
служб та відповідальні особи
сільських, селищних міських рад
територіальних громад щодо
встановлення опіки, піклування,
створення та забезпечення діяльності
прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу
Спеціалісти центрів соціальних
служб та відповідальні особи
сільських, селищних міських рад
територіальних громад щодо
виявлення сімей (осіб), які
перебувають у складаних життєвих
обставинах, надання соціальних
послуг та здійснення соціального
супроводу таких сімей (осіб)
Державні службовці категорії «Б» та
«В» структурних підрозділів апарату
Головного управління та
територіальних управлінь Державної
казначейської служби України у
Вінницькій області

СКШІК

90

30/1,0

Державний
бюджет

№

18

4.

Протягом року

5.

Протягом року

6.

Протягом року

7.

Протягом року

8.

Протягом року

9.

Протягом року

Державні службовці категорії «Б» та
«В» структурних підрозділів апарату
Головного управління та
територіальних управлінь Державної
казначейської служби України у
Вінницькій області
Державні службовці категорії «Б» та
«В» структурних підрозділів апарату
Головного управління та
територіальних управлінь Державної
казначейської служби України у
Вінницькій області
Державні службовці категорії «Б» та
«В» структурних підрозділів апарату
Головного управління та
територіальних управлінь Державної
казначейської служби України у
Вінницькій області
Державні службовці категорій «Б» та
«В» Головного управління та
територіальних управлінь Державної
казначейської служби України у
Вінницькій області
Південно-західне міжобласне
територіальне відділення
Антимонопольного комітету України
Державні службовці категорії «Б» та
«В» Державної екологічної інспекції
у Вінницькій області

СКШІК

90

30/1,0

Державний
бюджет

СКШІК

60

30/1,0

Державний
бюджет

СКШІК

60

30/1,0

Державний
бюджет

СКППК

30

30/1,0

Державний
бюджет

СКППК

31

30/1,0

Державний
бюджет

СКППК

18

30/1,0

Державний
бюджет

19

10.

Протягом року

11.

Протягом року

12.

Протягом року

13.

Протягом року

14.

Протягом року

15.

Протягом року

Скорочення:

Державні службовці категорії «Б» та
«В» структурних підрозділів апарату
Головного управління та
територіальних управлінь Державної
казначейської служби України у
Вінницькій області
Державні службовці категорії «Б» та
«В» структурних підрозділів
Головного управління Пенсійного
фонду України у Вінницькій області
Державні службовці категорії «Б» та
«В» Управління Держпраці у
Вінницькій області
Державні службовці категорії «Б» та
«В» Головного управління
Держгеокадастру у Вінницькій
області
Посадові особи Вінницької міської
ради IV-VII категорії
Посадові особи Вінницької міської
ради IV-VII категорії
ЗПППК
СПППК
ЗКППК
СКППК

-

СКППК

60

30/1,0

Державний
бюджет

СКППК

71

30/1,0

Державний
бюджет

СКППК

17

30/1,0

Державний
бюджет

СКППК

25

30/1,0

Державний
бюджет

СПППК

225

60/2,0

СКППК

200

30/1,0

Місцевий
бюджет
Місцевий
бюджет

загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації
спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації
загальна короткострокова (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації
спеціальна короткострокова (сертифікатна) 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.
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Попередня он-лайн реєстрація для участі у навчанні за посиланням: http://vincppk.vn.ua
Орієнтовна вартість проживання одного місця в готелі 390,00 грн. за добу.
Контактні телефони:
Директор: тел./факс (0432) 61-15-41
Навчально-організаці йний'»»адіж. тел. (0432) 61-17-28
Навчально-методи
00-19

Директор Цеп

Тетяна ПАШИНІНА

