
 
 

від 11 січня 2020 року                                                       № 6 

 

Про затвердження Положення про 

систему професійного навчання 

посадових осіб місцевого 

самоврядування виконавчого 

комітету Новоукраїнської міської 

ради  

 

Керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

"Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", постановою 

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", з метою 

забезпечення професійного навчання посадових осіб місцевого 

самоврядування виконавчого комітету міської ради, розпорядження голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації та голови Кіровоградської 

обласної ради від 28 грудня 2019 року № 1268-р/389-гр "Про підвищення 

кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій у 

2020 році": 

 

1. Затвердити Положення про систему професійного навчання 

посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради, що додається. 

 

2. Затвердити план-графік підвищення кваліфікації посадових осіб 

виконавчого комітету міської ради на 2020 рік в Державному навчальному 

закладі "Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації" 

(додається). 

 

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету визначити 

конкретних працівників, відповідно до зазначених у плані-графіку категорій 

посад та забезпечити участь працівників у навчанні. 
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4. Головному спеціалісту юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради Кравченко І.П. забезпечити вчасне інформування посадових осіб 

щодо участі у навчанні відповідних категорій осіб згідно із затвердженим 

планом-графіком за тиждень до початку семінару та вести облік професійного 

навчання посадових осіб виконавчого комітету міської ради відповідно до 

наказів Національного агентства України з питань державної служби від 12 

грудня 2019 р. № 226-19 "Про затвердження Порядку нарахування кредитів 

ЄКТС за результатами професійного навчання" та від 12 грудня 2019 р. № 227-

19 "Про затвердження Порядку визнання документів та результатів навчання 

за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах обміну 

досвідом". 

 

5. Відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету здійснювати оплату вартості надання освітніх послуг 

згідно з укладеними договори про надання освітніх послуг за рахунок коштів, 

передбачених на дані цілі в кошторисі виконавчого комітету міської ради.  

 

6. Фінансовому управлінню виконавчого комітету під час складання і 

затвердження бюджету Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної 

громади передбачати починаючи з 2020 року видатки на підвищення 

кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у розмірі не менше ніж 

2 відсотки фонду оплати праці. 

 

7. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Богдановій Л.М. забезпечити проведення внутрішніх навчань посадових осіб 

виконавчого комітету міської ради. 

 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Богданову Л.М. 

 

 

 

Міський голова        О.Корінний 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням голови 

Новоукраїнської міської ради 

від 11 січня 2020 року № 6 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про систему професійного навчання посадових осіб місцевого 

самоврядування виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради 

 

Загальна частина 

 

1. Це Положення визначає організаційні засади функціонування системи 

професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування 

виконавчого комітету міської ради (далі - система професійного навчання). 

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні зазначеному в 

Положенні про систему професійного навчання державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 

року № 106. 

3. Система професійного навчання створюється для задоволення потреб 

виконавчого комітету, на який поширюється дія законів України  "Про службу 

в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в 

Україні", у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення 

рівня професійної компетентності учасників професійного навчання. 

4. Система професійного навчання базується на таких принципах: 

обов’язковості та безперервності професійного навчання протягом 

проходження служби в органах місцевого самоврядування; 

цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального характеру; 

інноваційності та практичної спрямованості; 

індивідуалізації та диференціації підходів до навчання; 

відкритості та академічної доброчесності; 

наближеності освітніх послуг до місця проживання та проходження 

служби особи; 

гарантованості фінансування професійного навчання. 

5. Учасники професійного навчання можуть реалізовувати своє право на 

професійне навчання через: 

підготовку - успішне виконання учасниками професійного навчання 

відповідної освітньо-професійної програми, що є підставою для присудження 

ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальностями, необхідними для 

професійної діяльності на державній службі та службі в органах місцевого 

самоврядування, зокрема за спеціальністю 281 “Публічне управління та 

адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”; 

підвищення кваліфікації - набуття учасниками професійного навчання 

нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах 

професійної діяльності або галузі знань; 
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стажування - набуття учасниками професійного навчання практичного 

досвіду виконання завдань та обов’язків у професійній діяльності або галузі 

знань; 

самоосвіту - самоорганізоване здобуття учасниками професійного 

навчання певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, 

пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, дозвіллям. 

7. За результатами професійного навчання посадовим особам місцевого 

самоврядування нараховуються кредити ЄКТС (кредит Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) - одиниця 

вимірювання обсягу навчального навантаження учасників професійного 

навчання, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів 

навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин), які підлягають 

обліку, що ведеться службою управління персоналом - головним спеціалістом 

юридичного відділу виконавчого комітету міської ради. 

У  межах виконання індивідуальних програм посадові особи місцевого 

самоврядування мають набирати не менше одного кредиту ЄКТС протягом 

календарного року. 

 

Підготовка та підвищення кваліфікації учасників професійного 

навчання 

 

8. Підготовка за освітньо-професійними програмами підготовки 

магістрів за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” 

галузі знань “Публічне управління та адміністрування” здійснюється 

відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та 

адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 

789 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031; 2016 р., № 79, ст. 2647), 

та стандартів вищої освіти. 

9. Підвищення кваліфікації здійснюється за програмами, які за змістом 

навчання поділяються на загальні і спеціальні. 

Загальні програми підвищення кваліфікації - програми підвищення 

кваліфікації, метою яких є підвищення рівня професійної компетентності 

учасників професійного навчання на основі раніше набутого професійного та 

життєвого досвіду та відповідно до загальних потреб державних органів, 

органів місцевого самоврядування. 

Зміст загальних програм підвищення кваліфікації охоплює загальні 

питання державного управління та місцевого самоврядування, питання 

запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної 

інтеграції, питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 

чоловіків, підвищення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною 

мовою Ради Європи, державною мовою, а також інші питання, визначені 

відповідними державними, регіональними, місцевими програмами, 

стратегіями. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-2009-%D0%BF
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Спеціальні програми підвищення кваліфікації - програми підвищення 

кваліфікації, метою яких є підвищення рівня професійної компетентності 

учасників професійного навчання на основі раніше набутого професійного та 

життєвого досвіду та відповідно до їх індивідуальних потреб і спеціальних 

потреб державних органів, органів місцевого самоврядування. 

Зміст спеціальних програм підвищення кваліфікації охоплює питання 

функціонування та основних напрямів діяльності окремого органу місцевого 

самоврядування. 

Очікувані результати навчання за загальними та спеціальними 

програмами підвищення кваліфікації мають охоплювати професійні знання та 

професійні компетентності, необхідні учасникам професійного навчання для 

належного виконання ними встановлених завдань і обов’язків. 

10. Загальні та спеціальні програми підвищення кваліфікації за 

тривалістю та інтенсивністю поділяються на: 

професійні (сертифікатні) програми - довгострокові програми 

підвищення кваліфікації обсягом не менше двох кредитів ЄКТС; 

короткострокові програми - короткострокові програми підвищення 

кваліфікації обсягом 0,2-1 кредит ЄКТС. 

11. Програми підвищення кваліфікації можуть передбачати очну (денну, 

вечірню), дистанційну та змішану (очну та дистанційну з використанням 

спеціальних інтернет-платформ, веб-сайтів тощо) форми навчання. 

12. Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними 

професійними (сертифікатними) програмами є обов’язковим: 

1) для посадових осіб місцевого самоврядування: 

вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування, 

протягом року після призначення; 

вперше обраних на виборну посаду, протягом року після набуття 

повноважень; 

призначених на посаду в органи місцевого самоврядування, не рідше 

одного разу на три роки; 

обраних або затверджених відповідною радою на виборну посаду, не 

рідше одного разу протягом строку здійснення повноважень. 

13. Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними 

короткостроковими програмами є обов’язковим для посадових осіб місцевого 

самоврядування (крім визначених в абзаці третьому цього пункту) не рідше 

одного разу на три роки; 

посадових осіб місцевого самоврядування, обраних на виборну посаду 

на місцевих виборах, обраних або затверджених відповідною радою на 

виборну посаду, не рідше двох разів протягом строку здійснення повноважень. 

14. За результатами підвищення кваліфікації за професійними 

(сертифікатними) програмами, за умови їх успішного виконання, видається 

сертифікат про підвищення кваліфікації, а за короткостроковими програмами 

- відповідний документ про підвищення кваліфікації. 

15. Визнання із нарахуванням кредитів ЄКТС результатів навчання за 

програмами підвищення кваліфікації, участі у заходах з обміну досвідом в 

Україні та за кордоном, які проводяться за рахунок коштів асоціацій органів 

місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, 



міжнародних та іноземних установ, організацій та коштів міжнародної 

технічної допомоги, здійснюється відповідно до Порядку визнання документів 

та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі 

у заходах з обміну досвідом, затвердженому наказом Національного агенства 

України з питань державної служби від 12 грудня 2019 року № 227-19. 

 

Стажування та самоосвіта учасників професійного навчання 

 

16. У разі успішного проходження посадовою особою місцевого 

самоврядування стажування йому нараховуються кредити ЄКТС у 

встановленому НАДС порядку. 

17. Професійне навчання може здійснюватися шляхом самоосвіти у 

формі участі у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових 

семінарах, тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними 

навичками тощо. 

18. Частка самоосвіти серед інших видів професійного навчання в межах 

виконання індивідуальної програми має становити не менше 10 і не більше 20 

відсотків загальної кількості отриманих кредитів ЄКТС за результатами 

виконання програми. 

Потреба у формуванні, розвитку, оновленні відповідних 

компетентностей посадової особи місцевого самоврядування шляхом 

самоосвіти може визначатися за результатами атестації посадової особи 

місцевого самоврядування. 

19. За результатами самоосвіти посадовій особі місцевого 

самоврядування нараховуються кредити ЄКТС у встановленому НАДС 

порядку. 

20. Визначення та аналіз індивідуальних потреб у професійному 

навчанні посадових осіб місцевого самоврядування здійснюються за 

результатами атестації посадових осіб місцевого самоврядування та/або в 

інший спосіб 

 

Проведення внутрішнього навчання 

 

21. Внутрішні навчання для посадових осіб виконавчого комітету 

проводяться заступниками міського голови, керуючим справами (секретарем) 

виконавчого комітету, керівниками, спеціалістами структурних підрозділів 

виконавчого комітету, громадськими організаціями за планом, затвердженим 

міським головою. Участь посадових осіб у навчанні фіксується в листі 

реєстрації учасників внутрішнього навчання, що підписується кожним 

учасником.  

22. За результатами внутрішнього навчання посадовій особі місцевого 

самоврядування нараховуються кредити ЄКТС у встановленому НАДС 

порядку. 

 

 

 

 



Фінансування професійного навчання 

 

23. Підвищення кваліфікації учасників професійного навчання 

здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів 

програм (проектів) міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

24. Самоосвіта учасників професійного навчання може здійснюватися за 

рахунок їх власних коштів або з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

____________________________ 

 

 

 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням голови 

Новоукраїнської міської ради 

від 11 січня 2020 року № 6 

 

План-графік підвищення кваліфікації посадових осіб 

виконавчого комітету міської ради на 2020 рік  

в Державному навчальному закладі „Центр перепідготовки та  

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,  

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ  

та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації” 

 

№ 

п/п 

Категорія посадових осіб, що 

направляються на навчання 

Тип програми Орієнтовна 

дата навчання 

1 Працівники органів місцевого 

самоврядування на яких покладені 

обов’язки з питань регуляторної 

політики 

Спеціальна 

короткострокова 

програма 

підвищення 

кваліфікації 

 

02-04 лютого 

2 Бухгалтери місцевих рад ОТГ 24-26 лютого 

3 Працівники з питань соціального 

захисту 

11-13 березня, 

06-08 квітня, 

13-15 травня 

4 Посадові особи, що відповідають за 

впровадження інфраструктурних 

проєктів 

30 березня –    

01 квітня 

5 Працівники, які відповідають за 

впровадження інструментів 

електронної демократії та цифрових 

технологій 

01-03 квітня 

6 Спеціалісти-землевпорядники 08-10 квітня 

7 Працівники, які відповідають за 

ведення військового обліку 

військовозобов’язаних 

15-17 квітня 

8 Працівники служби у справах дітей 22-24 квітня 

9 Спеціалісти місцевих рад 26-28 травня 

10 Заступники міського голови 02-03 липня 

11 Начальник загального відділу 15-17 вересня 

12 Працівники, які відповідають за 

економічно-інвестиційну діяльність 

01-03 грудня 

13 Посадові особи, які вперше прийняті 

на службу  

Загальна 

професійна 

(сертифікатна 

програма) 

04-08 травня –   

І сесія, 

21-25 вересня 

– ІІ сесія 

 

______________________________________ 

 


