
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

НАКАЗ
^  грудня______ 2022 року Вінниця № ^еьо

Про підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад 
Вінницької області у 2023 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»

НАКАЗУЮ:

1. Вінницькому регіональному центрові підвищення кваліфікації 
забезпечити:

1) проведення навчання державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад у 2023 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 і 
державного бюджету -  для державних службовців територіальних органів 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

2. Узяти до відома, що відшкодування витрат на відрядження (оплата за 
проїзд, проживання в готелі, добові) здійснюється органами виконавчої влади,



органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, що 
направляють слухачів на навчання.

3. Керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, структурних підрозділів обласної військової адміністрації і 
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади забезпечити своєчасну явку слухачів на навчання. У разі онлайн 
навчання -  забезпечити присутність слухачів онлайн.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Начальника 
обласної військової адміністрації 
15 грудня 2022 року № 2830

План-графік
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад Вінницької області
у 2023 році

І півріччя
№  з/п

Термін навчання К а т его р ія  сл ух а ч ів В и д  п ідви щ ен н я  
к в а л іф ік а ц ії

О р ієн т овн а
кільк іст ь
сл ухач ів

К іл ьк іст ь  
н а вч а л ьн и х  

го д и н  т а  
к р ед и т ів  

Є К Т С

П р и м іт к а

1 2 3 4 5 6 7
1. 10-11.01.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 

органів виконавчої влади
ЗКППК

«Європейська інтеграція 
України в сучасних 

геополітичних умовах»

зо 12/0,4 М ісцевий
бю джет

2. 10-11.01.2023 Посадові особи місцевого самоврядування 
IV—VII категорії сільських, селищних, 
міських рад

ЗКППК
«Європейська інтеграція 

України в сучасних 
геополітичних умовах»

зо 12/0,4 Місцевий
бю дж ет

3. 12.01.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
органів виконавчої влади та посадові 
особи органів місцевого самоврядування 
IV—VII категорії сільських, селищних, 
міських рад

СКППК
«Д ії органів управління та 

персональний захист в 
умовах загострення ризиків 

радіаційного та хімічного 
забруднення»

35 12/0,4 М ісцевий
бю дж ет
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4. 16-27.01.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
Департаменту фінансів 
облдержадміністрації, фінансових 
управлінь райдержадміністрацій та 
посадові особи місцевого самоврядування 
IV VII категорії районних, сільських, 
селищних, міських рад

СПППК ЗО 60/2,0 Місцевий
бюджет

5. 16-27.01.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
структурних підрозділів Головного 
управління Пенсійного фонду України у 
Вінницькій області

СПППК зо 60/2,0 Державний
бюджет

6. 1-2.02.2023 Керуючі справами (відповідальні за роботу 
з персоналом) територіальних громад

ЗКГІПК
«11 Б- менеджмент в органах 
місцевого самоврядування»

зо 12/0,4 Місцевий
бюджет

7. 1-2.02.2023 Керівники, спеціалісти служб (відділів) з 
питань персоналу органів виконавчої 
влади

СКПІІК
«11К - менеджмент в органах 

державного управління»

зо 12/0,4 Місцевий
бю джет

8. 6-10.02.2023 Спеціалісти центрів соціальних служб та 
відповідальні особи сільських, селищних, 
міських рад

СПППК
«Виявлення сімей (осіб), які 

перебувають у складай их 
життєвих обставинах, 

надання соціальних послуг 
та здійснення соціального 

с\ проводу таких сімей 
(осіб)»

(І сесія)

зо 60/2,0 Місцевий
бю джет

9. 7.02.2023 Сільські, селищні, міські голови СКППК
«Геоінформаційні 

технології в роботі органів 
місцевого самоврядування»

50 10/0,33 Місцевий
бю джет

10. 13-17.02.2023 1 Іосадові особи Вінницької міської ради 
IV-VII категорії

СПППК 
(І сесія)

35 60/2,0 Місцевий
бю джет
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11. 13-17.02.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
органів виконавчої влади, які не 
підвищували кваліфікацію протягом 3-х 
років

ЗППГІК
(І сесія)

зо 60/2,0 Місцевий
бюджет

12. 21-22.02.2023 Головні бухгалтери, бухгалтери 
державні службовці категорій «Б» та «В» 
виконавчих органів влади

ЗКППК
«Бюджетна децентралізація. 

Практичні аспекти 
формування та виконання 

місцевих бюджетів у 
воєнний та післявоєнний 

період»

35 12/0,4 Місцевий
бюджет

13. 21-22.02.2023 Головні бухгалтери, бухгалтери -  посадові 
особи місцевого самоврядування ІV-VIІ 
категорії сільських, селищних, міських рад

ЗКППК
«Бюджетна децентралізація. 

Практичні аспекти 
формування та виконання 

місцевих бюджетів у 
воєнний та післявоєнний 

період»

35 12/0,4 Місцевий
бюджет

14. 23.02.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
органів виконавчої влади

СКПІІК
«Роль публічної служби в 
епоху метамодерну: зміна 

парадигми, виклики та 
результативність»

зо 10/0,33 Місцевий
бюджет

15. 27-28.02.2023 Спеціалісти-землевиорядники сільських, 
селищних, міських рад

СКПІІК
«Геоінформаційні 

технології в роботі органів 
місцевого самоврядування»

45 12/0.4 Місцевий
бюджет

16. 1-2.03.2023 Державні службовці категорій «Б» га «В» 
управління освіти і науки Департаменту 
гуманітарної політики 
облдержадміністрації, начальники 
відділів освіти районних, сільських, 
селищних міських рад

СКПІІК
«Надання високоякісних 
освітніх послуг в умовах 
дистанційного навчання»

зо 12/0,4 Місцевий
бюджет
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17. 02.03.2023 Посадові особи виконавчого апарату 
обласної Ради

зкппк
«Цифрова грамотність та 

інформаційна безпека 
публічних службовців»

35 10/0,33 Місцевий
бю джет

1 8 . 6.03.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
апарату обласної державної адміністрації

ЗКППК
«Запобігання та протидія 
проявам корупції у сфері 
публічного управління»

зо 10/0,33 Місцевий
бюджет

19. 13-17.03.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
Головного управління Національної 
поліції у Вінницькій області

СКПГІК
«Цифрова грамотність та 

інформаційна безпека 
публічних службовців в 

роботі органів Національної 
поліції»

зо 30/1,0 Державний
бюджет

20. 14-15.03.2023 Старости старостенських округів ЗКППК
«Повноваження та завдання 
старост. Взаємодія органів 

місцевого самоврядування з 
громадськістю»

45 12/0,4 Місцевий
бюджет

21. 16.03.2023 Посадові особи місцевого самоврядування 
IV—VIІ категорії сільських, селищних, 
міських рад

СКППК
«Роль публічної служби в 
епоху метамодерну: зміна 

парадигми, виклики та 
резул ьтати в 11 і с гь»

35 10/0,33 Місцевий
бю джет

22. 20-24.03.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
органів виконавчої влади

ЗКППК
«Актуальні питання 

публічної служби в умовах 
змін»

35 30/1,0 Місцевий
бю джет

23. 20.03.2023 Секретарі сільських, селищних, міських 
рад

ЗКППК
«Ділове українське 

мовлення та застосування 
норм нового українського 
правопису в професійній 

діяльності публічних

35 10/0,33 Місцевий
бю джет
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службовців»
24. 21.03.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 

органів виконавчої влади
ЗКППК

«Ділове українське 
мовлення та застосування 
норм нового українського 
правопису в професійній 

діяльності публічних 
службовців»

зо 10/0.33 Місцевий
бю джет

25. 22.03.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
апарату та структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації, 
райдержадміністрацій, територіальних 
органів міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади України у 
Вінницькій області

ЗКППК
«Забезпечення прозорості 

публічного доступу до  
даних задля підзвітності 

та ефективного 
функціонування публічної 

служби»

зо 10/0,33 Місцевий
бю джет

26. 23.03.2023 Посадові особи місцевого самоврядування 
IV -V 11 категорії сільських, селищних, 
міських рад

ЗКППК
«Забезпечення прозорості 

публічного доступу до  
даних задля підзвітності 

та ефективного 
функціонування публічної 

служби»

35 10/0,33 Місцевий
бю джет

27. 27-31.03.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
органів виконавчої влади, які не 
підвищували кваліфікацію протягом 3-х 
років

ЗПППК 
(11 сесія)

зо 60/2,0 Місцевий
бю джет

28. 27-31.03.2023 Посадові особи Вінницької міської ради 
І У -У  11 категорії

с п п п к
(11 сесія)

зо 60/2.0 Місцевий
бю дж ет

29. 3-14.04.2023 Державні службовці категорії «Б» та «В» 
Державної екологічної інспекції у 
Вінницькій області

с п п п к зо 60/2,0 Державний
бю дж ет

ЗО. 4-5.04.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
управлінь освіти, культури та креативних 
дисциплін Департаменту гуманітарної

ЗКППК
«Національно-патріотичне 
виховання дітей та молоді

35 12/0.4 Місцевий
бю дж ет



політики облдержадміністрації, фахівці 
ВІДДІЛІВ освіти, культури, молоді та 
спорту районних, сільських, селищних 
міських рад

31. 6.04.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
апарату обласної державної адміністрації

32. 11-13.04.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
органів виконавчої влади

33. 19.04.2023 Сільські, селищні, міські голови

34. 19-21.04.2023 Сільські, селищні, міські заступники голів

35. 24-28.04.2023 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 райдержадмі ністрацій. 
районних, сільських, селищних, міських 
рад

6

як запорука незалежності 
України. Створення 

молодіжних просторів та 
центрів на території 

громад»
ЗКППК

«Ділове українське 
мовлення та застосування 
норм нового українського 
правопису в професійній 

діяльності публічних 
службовців»

зо 10/0,33 Місцевий
бюджет

ЗКППК
«Т ендерна політика та 

інституційні механізми її 
реалізації в Україні»

зо 21/0,7 Місцевий
бю джет

ЗКППК
«Сучасні підходи в 

управлінні людськими 
ресурсами в органах 

місцевого самоврядування»

45 10/0,33 Місцевий
бю джет

ЗКППК
«Тендерна політика та 

інституційні механізми її 
реалізації в Україні»

35 21/0,7 Місцевий
бю джет

ск п п к
«М іжнародна інформаційна 
безпека: сучасні виклики та 

загрози. Роль публічної 
служби в протистоянні 

інформаційній війні»

зо 30/1,0 Місцевий
бю джет
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36. 24-28.04.2023 Державні службовці категорій «В» та «В» 
Департаменту фінансів 
облдержадміністрації, фінансових 
управлінь райдержадм і ніс грацій та 
посадові особи місцевого самоврядування 
IV—VII категорії районних, сільських, 
селищ них, міських рад

СКППК
«Цифрові технології 

пріоритетний напрямок в 
системі публічного 

управління»

ЗО 30/1.0 Місцевий
бюджет

37. 3.05.2023 Державні службовці категорій «В» та «В» 
органів виконавчої влади

СКППК 
«Краудсорсинг: 

інструменти управління 
знаннями в діяльності 

публічних службовців»

зо 10/0,33 Місцевий
бюджет

38. 4.05.2023 Посадові особи місцевого самоврядування 
IV—VII категорії сільських, селищних, 
міських рад

СКППК 
«Краудсорсинг: 

інструменти управління 
знаннями в діяльності 

публічних службовців»

35 10/0,33 Місцевий
бюджет

39. 10-11.05.2023 Посадові особи місцевого самоврядування 
IV—VII категорії сільських, селищних, 
міських рад

СКППК
«Глобальні зміни клімату. 

Підняття рівня 
екологічної свідомості. 

Енергозбереження. 
Поводження з ТПВ»

35 12/0,4 Місцевий
бюджет

40. 11.05.2023 Державні службовці категорій «В» та «В» 
управління Державної міграційної служби 
у Вінницькій області

ЗКППК
«Запобігання та протидія 
проявам корупції у сфері 
публічного управління»

25 10/0,33 Державний
бю джет

41. 12.05.2023 Посадові особи виконавчого апарату 
обласної Ради

ЗКППК
«Ділове українське 

мовлення та застосування 
норм нового українського 
правопису в професійній 

діяльності публічних

зо 10/0,33 Місцевий
бю джет
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службовців»
42. 15-19.05.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 

органів виконавчої влади
ЗКППК

«Етика та ділове 
спілкування в органах 

публічної влади»

зо 30/1.0 Місцевий
бю джет

43. 15-19.05.2023 Посадові особи місцевого самоврядування 
IV—VII категорії сільських, селищних, 
міських рад

ЗКППК
«Етика та ділове 

спілкування в органах 
публічної влади »

35 30/1.0 Місцевий
бю джет

44. 22.05-2 .06.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, управлінь 
та відділів райдержадміністрацій, 
районних, сільських, селищних міських 
рад

СПІШ К зо 60/2.0 Місцевий
бю джет

45. 23.05.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
органів виконавчої влади

ЗКППК
«Запобігання га протидія 
проявам корупції у сфері 
публічного управління»

зо 10/0.33 Місцевий
бю джет

46. 25.05.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
апарату обласної державної адміністрації

ЗКППК
«Цифрова грамотність га 

інформаційна безпека 
публічних службовців»

зо 10/0.33 Місцевий
бю джет

47. 29.05-2 .06.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
структурних підрозділів апарату 
Головного управління та територіальних 
управлінь Державної казначейської 
служби України у Вінницькій області

СКПГІК
«Цифрова грамотність.

Електронний 
документообіг у сфері 

казначейського 
обслуговування»

зо 30/1,0 Державний
бю джет

48. 7.06.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації та 
посадові особи місцевою  самоврядування 
IV-VIІ категорії сільських, селищних.

ЗКППК
«Забезпечення прав та 

інтересів осіб 3 
інвалідністю. 

Впровадження стандартів

зо 10/0,33 Місцевий
бю джет
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міських рад країн ЄС»
49. 7.06.2023 Держанні службовці категорій «Б» та «В» 

органів виконавчої влади
ЗКППК

«Протидія інформаційній та 
гібридній агресії як 
невід'ємна складова 

системи забезпечення 
національної безпеки 

України»

ЗО 10/0,33 Місцевий
бю джет

50. 8.06.2023 Посадові особи місцевого самоврядування 
IV VII категорії сільських, селищних, 
міських рад

ЗКППК
«Протидія інформаційній та 

гібридній агресії як 
невід’ємна складова 

системи забезпечення 
національної безпеки 

У країни»

35 10/0,33 Місцевий
бю джет

51. 8.06.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
органів виконавчої влади

ЗКППК
«Ефективні комунікації в 
публічному управлінні»

зо 10/0.33 Місцевий
бю джет

52. 12-16.06.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
служб персоналу структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації, 
райдержадміністрацій, територіальних 
органів міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади, установ та 
організацій Вінницької області

ЗКППК
«Лідерство та управлінські 

комунікації в органах 
публічної влади»

зо 30/1,0 Місцевий
бю джет

53. 12-16.06.2023 Керуючі справами (відповідальні за роботу 
з персоналом) територіальних громад

ЗКППК
«Лідерство та управлінські 

комунікації в органах 
публічної влади»

зо 30/1,0 Місцевий
бю джет

54. 19-23.06.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
-  керівники (заступники керівників) 
відділів структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації, 
райдержадміністрацій, територіальних

СПППК 
(І сесія)

35 60/2,0 Місцевий
бю дж ет
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органів міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади, установ га 
організацій Вінницької області

55. 19-30.06.2023 Спеціалісти центрів соціальних служб та 
відповідальні особи сільських, селищних, 
міських рад

СПППК
«Виявлення сімей (осіб), які 

перебувають у складавих 
життєвих обставинах, 

надання соціальних послуг 
та здійснення соціального 

супроводу таких сімей 
(осіб)»

(II сесія)

зо 60/2,0 Місцевий
бюджет

56. 26-30.06.2023 І Іосадові особи місцевого самоврядування 
ІV—VII категорії сільських, селищних, 
міських рад

ЗКГІПК
«Актуальні питання 

публічної служби в умовах 
змін»

35 30/1,0 Місцевий
бюджет

57. 26.06 -07.07.2023 Державні службовці категорій «Із» та «В» 
с труктурних підрозділів Головного 
управління Пенсійного фонду України у 
Вінницькій області

СПППК зо 60/2,0 Державний
бюджет

II півріччя
№  з/п

Терм ін н авчання К а т его р ія  сл ух а ч ів В и д п ідви щ ен н я  
к в а л іф ік а ц ії

О рієн т овн а
к ільк іст ь
слухач ів

К ільк іст ь  
н а вч а л ьн и х  

го ди н  т а  
кр еди т ів  

Є К Т С

П ри м іт ка

1 2 3 4 5 6 7
58. 4-5.09.2023 Державні службовці категорій «В» та «В» 

органів виконавчої влади
з к п п к

«Стратегія управління 
змінами та прийняття 

управлінських рішень в 
органах публічної влади»

зо 15/0,5 Місцевий
бю джет
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59. 4-5 .09.2023 Посадові особи місцевого самоврядування 
IV—VII категорії сільських, селищних, 
міських рад

ЗКППК
«Стратегія управління 
змінами га прийняття 

управлінських рішень в 
органах публічної влади»

зо 15/0.5 Місцевий
бюджет

60. 6.09.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
управління Державної міграційної служби 
у Вінницькій області

ЗКППК
«Цифрова грамотність та 

інформаційна безпека 
публічних службовців»

25 10/0,33 Державний
бю джет

61. 7 8.09.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
органів виконавчої влади

ЗКППК
«Ділова ри торика та 

ораторська майстерність в 
публічній сфері»

зо 12/0,4 Місцевий
бюджет

62. 7 8.09.2023 Посадові особи місцевого самоврядування 
IV—VII категорії сільських, селищних, 
міських рад

ЗКППК
«Ділова риторика та 

ораторська майстерність в 
публічній сфері»

35 12/0.4 Місцевий
бю джет

63. 1 1 15.09.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
органів виконавчої влади

с к п п к
«Актуальні питання 

публічної служби в умовах 
змін»

зо 30/1,0 Місцевий
бю джет

64. 12.09.2023 І Іосадові особи місцевого самоврядування 
IV VII категорії сільських, селищних, 
міських рад

ЗКППК
«Ефективні комунікації в 
публічному управлінні»

зо 10/0,33 Місцевий
бю джет

65. 19.09.2023 Замовники торгів -  розпорядники коштів 
місцевих бюджетів в органах виконавчої 
влади

ЗКППК
«Система публічних 

закупівель: правові та 
практичні аспекти»

зо 10/0,33 Місцевий
бю джет

66. 20.09.2023 Замовники торгів -  розпорядники коштів 
місцевих бюджетів в органах місцевого 
самоврядування

ЗКППК
«Система публічних 

закупівель: правові та 
практичні аспекти»

35 10/0,33 Місцевий
бю джет

67. 20-21.09.2023 Начальники, заступники начальників 
відділів земельних га майнових ресурсів

СКППК
«Геоінформаційні

35 12/0,4 Місцевий
бю дж ет
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районних, сільських, селищних, міських 
рад

технології в роботі органів 
місцевого самоврядування»

68. 21.09.2023 Посадові особи виконавчого апарату 
обласної Ради

ЗКПІЖ
«Запобіг ання та протидія 
проявам корупції у сфері 
публічного управління»

зо 10/0.33 Місцевий
бюджет

69. 25-29.09.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В»  
-  керівники Наступники керівників) 
відділів структурних підрозділів 
облдержадм і н істрації, 
райдержадмі ніс грацій, територіальних 
органів міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади, установ та 
організацій Вінницької області

СІП ПІК
(11 сесія)

35 60/2.0 Місцевий
бюджет

70. 25.09-6 .10.2023 Вперше прийняті, новопризначені 
державні службовці категорій «Б» та «В»  
виконавчих органів влади

ЗІ IIIIІК 35 60/2.0 Місцевий
бю джет

71. 3-5.10.2023 Адміністратори центрів надання 
адміністративних послугу Вінницькій 
області

ЗКІІІІК
«Електронне урядування та 

електронна демократія в 
Україні»

зо 24/0.8 Місцевий
бю джет

72. 9-13.10.2023 Спеціалісти центрів соціальних служб та 
відповідальні особи сільських, селищних, 
міських рад

СІП II ІК
«Встановлення опіки, 

піклування, створення та 
забезпечення діяльності 

прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного 

типу»
(І сесія)

зо 60/2,0 Місцевий
бю джет

73. 9-13.10.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В»  
служб (відділів) у справах дітей

ЗКІІІІК
«Етика та ділове

35 30/1,0 Місцевий
бю джет
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облдержадміністрації, 
райдсржадміністрацій та уповноважені 
посадові особи з питань у справах дітей  
сільських, селищних, міських рад

спілкування в органах 
публічної влади»

74. 17-19.10.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
апарату обласної державної адміністрації

ЗКППК
«Електронне урядування та 

електронна демократія в 
Україні»

зо 24/0,8 Місцевий
бюджет

75. 17-19.10.2023 1 Іосадові особи місцевого самоврядування 
IV—VII категорії сільських, селищних, 
міських рад

ЗКППК
«Електронне урядування та 

електронна демократія в 
Україні»

35 24/0,8 Місцевий
бюджет

76. 23-27.10.2023 Спеціалісти центрів соціальних служб та 
відповідальні особи сільських, селищних, 
міських рад

с п п п к
«Встановлення опіки, 

піклування,створення та 
забезпечення діяльності 

прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного 

типу»
(11 сесія)

зо 60/2,0 Місцевий
бюджет

77. 23.10-3.11.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
Управління Північного офісу 
Держаудитслужби у Вінницькій області

СПППК 25 60/2,0 Державний
бюджет

78. 31.10.2023 Відповідальні особи за проведення 
процедури встановлення статусу особи, 
яка постраждала від торгівлі людьми: 
-держ авні службовці категорій «Б» та «В» 
органів виконавчої влади та посадові 
особи місцевого самоврядування ІУ-У1І 
категорії сільських, селищних, міських рад

ЗКППК
«Дотримання прав людини 
та протидія дискримінації 

як запорука розбудови 
демократи чного 

суспільства»

35 10/0,33 Місцевий
бюджет

79. 6.11.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
органів виконавчої влади

ЗКППК
«Цифрова грамотність та 

інформаційна безпека

зо 10/0,33 Місцевий
бюджет
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публічних службовців»
80. 6-17.11.2023 Вперше призначені на посади в органи 

місцевого самоврядування
ЗППГІК зо 60/2,0 Місцевий

бюджет
81. 8.11.2023 Посадові особи місцевого самоврядування 

IV—VII категорії сільських, селищних, 
міських рад

з к п п к
«Цифрова грамотність та 

інформаційна безпека 
публічних службовців»

зо 10/0,33 Місцевий
бюджет

82. 9.11.2023 Державні службовці категорій «В» та «В» 
-  керівники, заступники керівників 
структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації, 
райдержадміністрацій, територіальних 
органів міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади України у 
Вінницькій області

ЗКППК
«Лідерство як складова 
управління людськими 
ресурсами в публічній 

службі»

35 10/0,33 Місцевий
бюджет

83. 9.11.2023 Сільські, селищні, міські голови, 
заступники голів, секретарі

ЗКППК
«Лідерство як складова 
управління людськими 
ресурсами в публічній 

службі »

35 10/0,33 Місцевий
бюджет

84. 13-17.11.2023 Посадові особи Вінницької міської ради 
IV—VII категорії

СКПІІК
«Запобігання та протидія 

проявам корупції в органах 
місцевого самоврядування»

35 30/1,0 Місцевий
бюджет

85. 20.11-1 .12.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
структурних підрозділів Головного 
управління Пенсійного фонду України у 
Вінницькій області

СППІ1К зо 60/2,0 Державний
бюджет

86. 21.11.2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
управління Державної міграційної служби 
у Вінницькій області

з к п п к
«Лідерство як складова 
управління людськими 
ресурсами в публічній 

службі»

25 10/0,33 Державний
бюджет

87. 23.11.2023 Посадові особи місцевого самоврядування ЗКППК зо 10/0,33 Місцевий
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IV—VII категорії сільських, селищних, 
міських рад

«Запобігання та протидія 
проявам корупції у сфері 
публічного управління»

бюджет

88. 4-8 .12 .2023 Державні службовці категорій «Б» та «В» 
органів виконавчої влади

СКППК
«Актуальні питання 

публічної служби в умовах 
змін»

зо 30/1,0 Місцевий
бюджет

89. 4-8 .12 .2023 Посадові особи місцевого самоврядування 
IV—VII категорії сільських, селищних, 
міських рад

СКППК
«Актуальні питання 

публічної служби в умовах 
змін»

зо 30/1.0 Місцевий
бюджет

90. 11-15.12.2023 Викладачі, які залучені до викладання в 
І Центрі

СКППК
«Особливості педагогічної 
майстерності для дорослої 

категорії. Сучасні методики 
в андрагогіці»

20 30/1.0 Місцевий
бюджет

9 1. 12.12.2023 Викладачі -  публічні службовці, які 
залучені до викладання в Центрі

ЗКППК
«ІЦифрова грамотність га 

інформаційна безпека 
публічних службовців»

20 10/0.33 Місцевий
бюджет

92. 14.12.2023 Посадові особи місцевого самоврядування 
ІУ-УІІ категорії сільських, селищних, 
міських рад

СКППК
«Залучення інвестицій. 
Написання грантових 

проектів»

зо 10//0.33 Місцевий
бю джет

93. 1 Іротягом року 
(за окремим  

планом)

Депутати обласної Ради СКППК 
«Нормативні та 

організаційні засади 
діяльності депутатів 

місцевих рад»

83 30/1.0 Місцевий
бюджет

94. 1 Іротягом року 
(кожного 
вівторка 

та четверга)

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

ЗІІППК
«Впровадження англійської 

мови в управлінську 
діяльність»

зо 174/5,8 Місцевий
бю джет

В С Ь О Г О : 2883
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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 Спеціалісти центрів соціальних 

служб та відповідальні особи  
сільських, селищних міських рад 
територіальних громад

с п п п к 36 60/2,0 Місцевий
бю джет

2. Протягом року Державні службовці категорій «Б» та 
«В» структурних підрозділів апарату 
1 оловного управління та 
територіальних управлінь Державної 
казначейської служби України у 
Вінницькій області

е к п п к 90 30/1,0 Державний
бю джет

3. І Іротягом року Державні службовці категорій «Б» та 
«В» Державної екологічної інспекції 
у Вінницькій області

е к п п к 18 30/1,0 Державний
бю джет

4. Протягом року Державні службовці категорій «Б» га 
«ІЗ» структурних підрозділів 
Головного управління Пенсійного 
фонду України у Вінницькій області

с п п п к 71 30/1,0 Державний
бю джет

5. Протягом року Державні службовці категорій «Б» та 
«ІЗ» структурних підрозділів 
Головного управління Пенсійного 
фонду України у Вінницькій області

е к п п к 71 30/1,0 Державний
бю джет

6. Протягом року Посадові особи Вінницької міської 
ради IV—VIІ категорії

с п п п к 225 60/2,0 Місцевий
бю джет

7. Протягом року Посадові особи Вінницької міської 
ради IV-VIІ категорії

е к п п к 200 30/1.0 Місцевий
бю джет

Скорочення: ЗПІШК - загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації
СПІІПК -  спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації



17

ЗКППК загальна короткострокова (сертифіката) проірама підвищення кваліфікації 
СКППК -  спеціальна короткострокова (сертифіката) програма підвищення кваліфікації

Слухачам, які навчатимуться стаціонарно за професійними програмами, програмами тематичних короткострокових семінарів 
необхідно прибути вдень початку навчання за адресою: 

м. Вінниця, вул. Театральна. 15. каб. 102.
Стаціонарне (аудиторне) 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 для участі у навчанні за посиланням: 1тр://уіпсррк.vn.ua 
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

Тетяна ПАШИНША


