
Сумська обласна державна 

адміністрація 

 Сумська обласна рада 

 

 

СПІЛЬНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

25.01.2021          № 46-ОД/6 

 

 

 

Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад  

у 2021 році  

 

Відповідно до статті 90 Бюджетного кодексу України, Законів України 

«Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 р.  

№ 106, ураховуючи замовлення місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, лист-погодження Національного 

агентства України з питань державної служби від 16.01.2021 № 327/08.02-21: 

1. Затвердити План-графік підвищення кваліфікації державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад 

у Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації на 2021 рік  

(далі – План-графік навчання персоналу), що додається. 

2. Керівникам структурних підрозділів Сумської обласної державної 

адміністрації, головам районних державних адміністрацій: 

1) забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням Плану-

графіка навчання персоналу; 

2) сприяти Сумському регіональному центру підвищення кваліфікації в 

підготовці та проведенні виїзних практичних занять, узагальненні кращого 

досвіду управлінської роботи місцевих органів влади. 

Рекомендувати керівникам територіальних органів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, сільським, селищним, міським головам 

здійснити аналогічні заходи.  

3. Сумському регіональному центру підвищення кваліфікації забезпечити: 

1) належне виконання договорів про підвищення кваліфікації, укладених з 

відповідними територіальними органами міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади; 

2) розроблення та виконання спільно з апаратом і структурними 

підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, територіальними 

органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 
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виконавчим апаратом Сумської обласної ради навчальних програм підвищення 

кваліфікації; якісний науково-методичний рівень навчального процесу; належні 

умови для навчання; 

3) узагальнення інформації про хід виконання цього розпорядження та її 

надання до 15.07.2021 і 17.01.2022 голові Сумської обласної державної 

адміністрації та голові Сумської обласної ради. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату Сумської обласної державної адміністрації Кальченка І.В. та керуючого 

справами виконавчого апарату Сумської обласної ради Патютько В.А.  

 

 

 

Голова Сумської обласної 

державної адміністрації  

 

            Василь ХОМА 

 

Голова Сумської  

обласної ради 

 

             Віктор ФЕДОРЧЕНКО 

    

 

http://sm.gov.ua/ru/oda/2-uncategorised/23149-khoma-vasyl-vasylovych.html


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Спільне розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації та голови  

Сумської обласної ради 

25 січня 2021 року № 46-ОД/6 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування,  

депутатів місцевих рад у Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації  на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Термін 

навчання 

Вид підвищення 

кваліфікації 
Назва програми 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  02.02.2021-

04.02.2021 

Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Організація надання державних 

допомог в умовах децентралізації 

30/1 Керівники, спеціалісти струк-

турних підрозділів соціального 

захисту населення місцевих 

державних адміністрацій, міс-

цевих рад 

Б-В, 

V-VІІ 

55 

2.  04.02.2021 Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Сучасні технології управління 

людськими ресурсами на державній 

службі 

10/0,33 Керівники, спеціалісти служб  

управління персоналом район-

них державних адміністрацій 

Б-В 18 

 

3.  10.02.2021-

19.02.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації державних 

службовців 

72/2,4 Державні службовці місцевих 

державних адміністрацій, які  

не підвищували кваліфікацію  

3 роки, 1-ша група 

Б-В 30 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4.  11.02.2021 Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Правові аспекти організації роботи із 

запобігання корупції 

10/0,33 Державні службовці, уповно-

важені з питань запобігання та 

виявлення корупції в струк-

турних підрозділах Сумської 

обласної державної адмініст-

рації, районних державних 

адміністраціях 

Б-В 30 

5.  22.02.2021-

03.03.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації державних 

службовців 

72/2,4 Державні службовці місцевих 

державних адміністрацій, які  

не підвищували кваліфікацію  

3 роки, 2-га група 

Б-В 30 

6.  Лютий Загальна короткостро-

кова програма  

Лідерство та управлінська еліта 10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області 

Б, 

ІV-VІ 

20 

7.  Лютий Загальна короткостро-

кова програма 

Ділова українська мова 10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

8.  Лютий Загальна короткостро-

кова  програма 

Сучасні інструменти запобігання і 

протидії корупції 

10/0,33 Посадові особи місцевого 

самоврядування виконавчого 

апарату Сумської обласної ради 

ІV-V 18 

9.  Лютий Загальна короткостро-

кова  програма 

Сучасні інструменти запобігання і 

протидії корупції 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області, 1-ша група 

Б-В, 

ІV-VІІ 

17 

10.  Лютий Загальна короткостро-

кова  програма 

Стратегічний та проєктний підхід в 

управлінні регіональним та місцевим 

розвитком 

20/0,67 Державні службовці місцевих 

державних адміністрацій 

Б-В 20 

11.  Лютий Загальна короткостро-

кова  програма 

Забезпечення гендерного паритету 

на публічній службі 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

12.  Лютий Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Грантове фінансування для розвитку 

місцевих громад 

10/0,33 Посадові особи місцевого само-

врядування сільських, селищ-

них,  міських   рад,   які   займа- 

ІV-VІІ 15 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 

     ються написанням грантових 

проєктів 

  

13.  Лютий Загальна короткостро-

кова програма  

Психологія ефективного спілку-

вання. Розв’язання конфліктів у 

професійній діяльності 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

14.  02.03.2021 Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Управління земельними ресурсами:  

організаційно-правові  аспекти 

10/0,33 Спеціалісти, відповідальні за 

земельні питання в виконавчих 

органах місцевих рад 

V-VІІ 25 

15.  04.03.2021 Спеціальна коротко-

строкова програма 

Основи містобудівної діяльності в 

забезпеченні сталого розвитку 

територій з урахуванням державних, 

громадських  та  приватних інтересів 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання, відповідальні за питання 

містобудування та архітектури в 

районних державних адміністра-

ціях, виконавчих органах місце-

вих рад 

Б-В, 

ІV-VІІ 

25 

16.  09.03.2021-

18.03.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації державних 

службовців 

72/2,4 Державні службовці, вперше 

призначені на посади державної 

служби в місцеві державні 

адміністрації 

Б-В 30 

17.  10.03.2021-

11.03.2021 

Спеціальна коротко-

строкова програма 

Формування локального туристич-

ного  продукту 

20/0,67 Посадові особи місцевого само-

врядування, відповідальні за 

напрям розвитку туризму в 

виконавчих органах місцевих 

рад 

ІV-VІІ 25 

18.  16.03.2021-

17.03.2021 

Спеціальна коротко-

строкова програма 

Забезпечення оздоровленням піль-

гової  категорії  населення 

20/0,67 Спеціалісти структурних під-

розділів соціального захисту 

населення місцевих державних 

адміністрацій, виконавчих орга-

нів місцевих рад 

Б-В, 

V-VІІ 

25 

19.  22.03.2021-

31.03.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації посадових 

осіб  місцевого  самоврядування 

 

72/2,4 Посадові особи місцевого само-

врядування, які не підвищували 

кваліфікацію 3 роки, 1-ша група 

ІV-VІІ 35 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 

20.  23.03.2021 Спеціальна коротко-

строкова програма 

Муніципально-правовий статус ста-

рости в територіальній громаді: 

актуальні питання правової регла-

ментації 

10/0,33 Старости місцевих рад,  

1-ша група 

VІ 20 

21.  24.03.2021 Спеціальна коротко-

строкова програма 

Муніципально-правовий статус ста-

рости в територіальній громаді: 

актуальні питання правової регла-

ментації 

10/0,33 Старости місцевих рад,  

2-га група 

VІ 20 

22.  Березень Спеціальна коротко-

строкова програма 

Управління змінами 30/1 Державні службовці Сумського 

обласного управління лісового 

та мисливського господарства, 

Державної служби з лікарських 

засобів та контролю за 

наркотиками у Сумській 

області 

Б-В 28 

23.  Березень Спеціальна коротко-

строкова програма 

Сучасні інструменти запобігання 

корупції та забезпечення добро-

чесності 

30/1 Державні службовці Головного 

управління Держпродспожив-

служби в Сумській області та 

Державної служби з лікарських 

засобів та контролю за 

наркотиками у Сумській 

області 

Б-В 36 

24.  Березень Загальна короткостро-

кова програма  

Мистецтво публічного виступу 10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

25.  Березень Загальна короткостро-

кова програма 

Технології електронного урядування 

 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

26.  Березень Загальна короткостро-

кова  програма 

Розвиток професійної мовної 

компетентності 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 

27.  05.04.2021-

14.04.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації посадових 

осіб  місцевого  самоврядування 

 

72/2,4 Посадові особи місцевого само-

врядування, які не підвищували 

кваліфікацію 3 роки, 2-га група 

ІV-VІІ 35 

28.  06.04.2021-

07.04.2021 

Спеціальна коротко-

строкова програма 

Оздоровлення дітей пільгової 

категорії 

20/0,67 Спеціалісти структурних під-

розділів соціального захисту 

населення місцевих державних 

адміністрацій, виконавчих орга-

нів місцевих рад 

Б-В, 

V-VІІ 

25 

29.  13.04.2021 Спеціальна коротко-

строкова програма 

Сучасні технології управління 

людськими ресурсами на державній 

службі 

 

10/0,33 Керівники, спеціалісти служб  

управління персоналом струк-

турних підрозділів Сумської 

обласної державної адмініст-

рації 

Б-В 18 

 

30.  14.04.2021 Спеціальна коротко-

строкова програма 

Організація діловодства та 

забезпечення збереженості доку-

ментів у територіальних громадах 

10/0,33 Посадові особи місцевого 

самоврядування, відповідальні 

за ведення діловодства в 

місцевих радах, 1-ша група 

V-VІІ 20 

31.  15.04.2021 Спеціальна коротко-

строкова програма 

Організація діловодства та 

забезпечення збереженості доку-

ментів у територіальних громадах 

10/0,33 Посадові особи місцевого 

самоврядування, відповідальні 

за ведення діловодства в 

місцевих радах, 2-га група 

V-VІІ 20 

32.  19.04.2021-

28.04.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама   

Підвищення кваліфікації посадових 

осіб місцевого самоврядування 

 

72/2,4 Посадові особи місцевого само-

врядування, вперше призначені 

на посади в органи місцевого 

самоврядування, 1-ша група  

ІV-VІІ 35 

33.  20.04.2021-

21.04.2021 

Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Соціальний захист учасників 

антитерористичної операції (операції 

Об’єднаних сил) та членів їх сімей у 

Сумській області 

 

20/0,67 Спеціалісти структурних підроз-

ділів соціального захисту 

населення місцевих державних 

адміністрацій, виконавчих орга-

нів місцевих рад 

Б-В, 

ІV-VІІ 

35 

34.  22.04.2021 Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Реалізація на регіональному рівні 

державної політики в інформаційній 
 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду- 
 

Б-В, 

ІV-VІІ 

25 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 

   сфері та питаннях сприяння розвитку 

громадянського суспільства 

 вання, відповідальні за питання 

інформаційної діяльності, кон-

сультацій з громадськістю та 

забезпечення доступу до 

публічної інформації в районних 

державних адміністраціях, вико-

навчих органах місцевих рад 

  

35.  Квітень Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Актуальні питання проходження 

державної служби 

30/1 Державні службовці органів 

Сумської обласної прокура-

тури, 1-ша група 

Б-В 35 

36.  Квітень Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Актуальні питання проходження 

державної служби 

30/1 Державні службовці Головного 

управління Національної полі-

ції  в  Сумській  області 

Б-В 28 

37.  Квітень Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Комунікації та взаємодія 30/1 Державні службовці Головного 

управління Держпродспожив-

служби  в  Сумській  області 

Б-В 35 

38.  Квітень Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Комунікації та взаємодія 10/0,33 Державні службовці Північно-

Східного міжрегіонального  

управління Міністерства юсти-

ції (м. Суми) 

Б-В 30 

39.  Квітень Загальна короткостро-

кова програма  

Залучення інвестицій для 

регіонального і місцевого розвитку 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

40.  05.05.2021-

07.05.2021 

Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Актуальні питання пенсійного 

забезпечення громадян. Єдині 

стандарти якості обслуговування  в 

системі органів Пенсійного фонду 

України 

30/1 Фахівці сервісних центрів 

головного управління Пенсій-

ного фонду України в Сумській 

області, 1-ша група 

Б-В 30 

41.  05.05.2021 Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Здійснення внутрішнього контролю 

розпорядниками бюджетних  коштів 

10/0,33 Керівники, спеціалісти, які від-

повідають  за  організацію внут- 

рішнього контролю в струк-

турних підрозділах Сумської 
 

Б-В 18 



 7 

Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 

     обласної державної адмініст-

рації 
  

42.  06.05.2021 Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Здійснення внутрішнього контролю 

розпорядниками бюджетних  коштів 

10/0,33 Керівники, спеціалісти, які від-

повідають за організацію внут-

рішнього контролю в районних 

державних адміністраціях, ви-

конавчих органах місцевих рад 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

43.  11.05.2021-

13.05.2021 

Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Актуальні питання пенсійного забез-

печення громадян. Єдині стандарти 

якості обслуговування в системі 

органів  Пенсійного  фонду  України 

30/1 Фахівці сервісних центрів 

головного управління Пенсій-

ного фонду України в Сумській 

області, 2-га група 

Б-В 30 

44.  11.05.2021-

20.05.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації державних 

службовців 

72/2,4 Державні службовці Головного 

управління Держпродспожив-

служби в Сумській області,  

1-ша група 

Б-В 30 

45.  12.05.2021 Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Соціальний захист  осіб з інвалід-

ністю та інших категорій  населення 

 

10/0,33 Керівники, спеціалісти по 

роботі з особами з інвалідністю 

структурних підрозділів соці-

ального захисту населення 

місцевих державних адмініст-

рацій, виконавчих органів міс-

цевих рад 

Б-В, 

V-VІІ 

35 

 

46.  17.05.2021-

26.05.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації державних 

службовців 

72/2,4 Державні службовці місцевих 

державних адміністрацій, які  

не підвищували кваліфікацію  

3 роки, 3-тя група 

Б-В 30 

47.  Травень Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Управління персоналом на дер-

жавній службі 

30/1 Державні службовці Головного 

управління Держпродспожив-

служби  в  Сумській  області  та 

Управління  Державного  агент- 

ства рибного господарства у 

Сумській області 

Б 9 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 

48.  Травень Загальна короткостро-

кова  програма 

Сучасні інструменти запобігання і 

протидії корупції 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області, 2-га група 

Б-В, 

ІV-VІІ 

17 

49.  Травень Загальна короткостро-

кова програма  

Корпоративна культура як засіб 

підвищення ефективності діяльності 

органу публічної влади 

20/0,67 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

50.  Травень Загальна короткостро-

кова  програма 

Інформування громадськості про 

державну політику у сфері 

європейської та євроатлантичної 

інтеграції України 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання, відповідальні за питання 

інформаційної діяльності, кон-

сультацій з громадськістю в 

місцевих державних адмініст-

раціях, виконавчих органах 

місцевих рад 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

51.  Травень Загальна короткостро-

кова програма  

Комунікативна компетентність дер-

жавного службовця 

10/0,33 Державні службовці місцевих 

державних адміністрацій  

Б-В 20 

52.  Травень Загальна короткостро-

кова програма  

Впровадження змін 10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області 

Б, 

ІV-VІ 

20 

53.  Травень Загальна короткостро-

кова програма  

Сприйняття змін 10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області 

В, 

VІ-VІІ 

20 

54.  31.05.2021-

09.06.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації державних 

службовців 

72/2,4 Державні службовці місцевих 

державних адміністрацій, які  

не підвищували кваліфікацію  

3 роки, 4-та група 

Б-В 30 

55.  31.05.2021-

09.06.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації посадових 

осіб  місцевого  самоврядування 

 

72/2,4 Посадові особи місцевого 

самоврядування, які не підви-

щували кваліфікацію 3 роки,  

3-тя група 

ІV-VІІ 35 

56.  01.06.2021-

03.06.2021 

Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Основні питання виплати пенсій 

відповідно до Закону України  
 

30/1 Фахівці управління з питань 

виплати       пенсій      головного 

Б-В 35 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 

   «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне  страхування» 

 управління Пенсійного фонду 

України  в  Сумській  області 

  

57.  07.06.2021-

09.06.2021 

Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Організаційно-правові аспекти при-

значення  (перерахунку)  пенсій 

30/1 Фахівці управління пенсійного 

забезпечення головного управ-

ління Пенсійного фонду 

України в Сумській області,  

1-ша група 

Б-В 35 

58.  09.06.2021-

10.06.2021 

Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Формування позитивного іміджу 

Сумщини засобами культури 

20/0,67 Керівники, спеціалісти струк-

турних підрозділів з питань 

реалізації державної політики у 

сфері культури районних дер-

жавних адміністрацій, виконав-

чих органів місцевих рад 

Б-В, 

V-VІІ 

25 

 

59.  14.06.2021-

16.06.2021 

Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Організаційно-правові аспекти при-

значення  (перерахунку)  пенсій 

30/1 Фахівці управління пенсійного 

забезпечення головного управ-

ління Пенсійного фонду 

України в Сумській області,  

2-га група 

Б-В 35 

60.  14.06.2021-

24.06.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації посадових 

осіб  місцевого  самоврядування 

 

72/2,4 Посадові особи місцевого 

самоврядування, які не підви-

щували кваліфікацію 3 роки,  

4-та група 

ІV-VІІ 35 

61.  16.06.2021-

17.06.2021 

Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Нормативно-правова база трудових 

відносин та соціального захисту 

громадян України 

20/0,67 Посадові особи структурних 

підрозділів соціального захисту 

населення виконавчих органів 

сільських, селищних рад,  

1-ша група 

ІV-VІІ 25 

 

62.  23.06.2021-

24.06.2021 

Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Нормативно-правова база трудових 

відносин та соціального захисту 

громадян України 

20/0,67 Керівники, спеціалісти струк-

турних підрозділів соціального 

захисту населення місцевих 

державних адміністрацій, місь-

ких рад,  2-га група 

Б-В, 

V-VІІ 

25 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 

63.  Червень Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Лідерство. Управління персоналом 

на державній службі 

10/0,33 Державні службовці Північно-

Східного міжрегіонального  

управління Міністерства юсти-

ції (м. Суми) 

Б 20 

64.  Червень Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Впровадження змін 10/0,33 Державні службовці Північно-

Східного міжрегіонального  

управління Міністерства юсти-

ції (м. Суми) 

Б 20 

65.  Червень Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Сприйняття змін 10/0,33 Державні службовці Північно-

Східного міжрегіонального  

управління Міністерства юсти-

ції (м. Суми) 

В 20 

66.  Червень Загальна коротко-

строкова  програма 

Формування професійних компе-

тентностей з питань дотримання 

прав людини та протидії дискри-

мінації 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання  області 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

67.  І півріччя Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Ділова англійська мова як 

комунікативний засіб професійного 

спілкування 

90/3 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання  області 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

68.  06.09.2021-

15.09.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації державних 

службовців 

72/2,4 Державні службовці Головного 

управління Держпродспожив-

служби в Сумській області,  

2-га група 

Б-В 35 

69.  07.09.2021 Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Актуальні питання обслуговування 

розпорядників та одержувачів бю-

джетних  коштів 

10/0,33 Державні службовці Головного 

управління Державної казна-

чейської служби України у 

Сумській області 

Б-В 20 

70.  07.09.2021-

09.09.2021 

Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Ведення електронних трудових 

книжок 

30/1 Фахові спеціалісти управління 

ІСЕР головного управління 

Пенсійного фонду України в 

Сумській області  

Б-В 36 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 

71.  13.09.2021-

22.09.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама   

Підвищення кваліфікації посадових 

осіб місцевого самоврядування 

 

72/2,4 Посадові особи місцевого 

самоврядування, вперше при-

значені на посади в органи 

місцевого самоврядування,  

2-га група  

ІV-VІІ 35 

72.  14.09.2021-

16.09.2021 

Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Управління змінами 30/1 Фахівці структурних підроз-

ділів головного управління 

Пенсійного фонду України в 

Сумській області 

Б-В 34 

73.  20.09.2021-

29.09.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації державних 

службовців 

72/2,4 Державні службовці Головного 

управління Національної полі-

ції в Сумській області 

Б-В 29 

74.  21.09.2021 Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Актуальні питання складання звітнос-

ті за операціями з виконання бюджетів 

та прийняття звітів від розпорядників 

та одержувачів бюджетних коштів 

10/0,33 Державні службовці Головного 

управління Державної казна-

чейської служби України у 

Сумській області 

Б-В 20 

75.  28.09.2021 Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Підвищення рівня професійної 

компетентності у сфері публічних 

закупівель 

 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання, уповноважені з питань 

організації та здійснення заку-

півель товарів, робіт і послуг 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

 

76.  29.09.2021 Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Управління змінами. Освіта в умовах 

децентралізації 

10/0,33 Керівники органів управління 

освітою новоутворених терито-

ріальних громад 

ІV-VІ 15 

77.  Вересень Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Актуальні питання проходження 

державної служби 

30/1 Державні службовці органів 

Сумської обласної проку-

ратури, 2-га група 

Б-В 34 

78.  Вересень Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Сучасні інструменти запобігання 

корупції та забезпечення добро-

чесності 

10/0,33 Державні службовці Північно-

Східного міжрегіонального  

управління  Міністерства юсти- 

ції (м. Суми)  

Б-В 35 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 

79.  Вересень Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Комунікації та взаємодія 10/0,33 Державні службовці Головного 

управління Державної казна-

чейської служби України у 

Сумській області 

Б-В 20 

80.  Вересень Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Сучасні інструменти запобігання 

корупції та забезпечення добро-

чесності 

10/0,33 Державні службовці Головного 

управління Державної казна-

чейської служби України у 

Сумській області 

Б-В 20 

81.  04.10.2021-

13.10.2021 

Спеціальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама  

Підвищення кваліфікації державних 

службовців 

72/2,4 Державні службовці Управ-

ління Північно-східного офісу 

Держаудитслужби в Сумській 

області  

Б-В 20 

82.  04.10.2021-

13.10.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації державних 

службовців 

72/2,4 Державні службовці Управ-

ління Державного агентства 

рибного господарства у 

Сумській області та Державної 

служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками у 

Сумській області 

Б-В 25 

83.  18.10.2021-

27.10.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації посадових 

осіб  місцевого  самоврядування 

 

72/2,4 Посадові особи місцевого 

самоврядування, які не підви-

щували кваліфікацію 3 роки,  

5-та група 

ІV-VІІ 35 

84.  19.10.2021-

20.10.2021 

Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Організація діяльності архівних 

установ області в умовах адмініст-

ративно-територіальної  реформи 

20/0,67 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання архівних установ області 

Б-В, 

ІV-VІІ 

25 

85.  27.10.2021 Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Повноваження місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування в галузі оборонної 

роботи та забезпечення законності і 

правопорядку 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання, відповідальні за оборонну 

роботу і забезпечення закон-

ності, мобілізації, правопорядку 

в районних державних адмі- 
 

Б-В, 

ІV-VІІ 

25 



 13 

Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 

     ністраціях, виконавчих органах 

місцевих рад,  1-ша група 

  

86.  28.10.2021 Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Повноваження місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування в галузі оборонної 

роботи та забезпечення законності і 

правопорядку 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання, відповідальні за оборонну 

роботу і забезпечення закон-

ності, мобілізації, правопорядку 

в районних державних адмі-

ністраціях, виконавчих органах 

місцевих рад,  2-га група 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

87.  Жовтень Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Управління змінами 10/0,33 Державні службовці Головного 

управління Державної казна-

чейської служби України у 

Сумській області 

Б-В 20 

88.  Жовтень Загальна короткостро-

кова  програма  

Лідерство та управлінська еліта 10/0,33 Державні службовці Головного 

управління Державної казна-

чейської служби України у 

Сумській області 

Б 20 

89.  Жовтень Загальна короткостро-

кова  програма  

Управління публічними фінансами 10/0,33 Державні службовці місцевих 

державних адміністрацій 

Б-В 15 

90.  Жовтень Загальна короткостро-

кова  програма  

Управління публічними фінансами 10/0,33 Посадові особи місцевого 

самоврядування виконавчих 

органів місцевих рад 

ІV-VІІ 15 

91.  Жовтень Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Практичні засади фінансової 

децентралізації 

10/0,33 Посадові особи місцевого 

самоврядування виконавчих 

органів місцевих рад 

ІV-VІІ 15 

92.  Жовтень Загальна короткостро-

кова  програма  

Комунікації в соціальних мережах: 

самопрезентація 

10/0,33 Посадові особи місцевого 

самоврядування виконавчих 

органів місцевих рад 

ІV-VІІ 15 

93.  01.11.2021-

10.11.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації посадових 

осіб  місцевого  самоврядування 

 

72/2,4 Посадові особи місцевого 

самоврядування, які не підви-

щували кваліфікацію 3 роки, 
 

ІV-VІІ 35 
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     6-та група   

94.  03.11.2021 Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Організаційно-правові умови соці-

ального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклу-

вання, дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах 

10/0,33 Начальники, спеціалісти служб у 

справах дітей місцевих держав-

них адміністрацій, сільських, 

селищних, міських рад 

Б-В, 

V-VІ 

35 

95.  15.11.2021-

24.11.2021 

Загальна професійна 

(сертифікатна) прог-

рама 

Підвищення кваліфікації посадових 

осіб  місцевого  самоврядування 

 

72/2,4 Посадові особи місцевого 

самоврядування, які не підви-

щували кваліфікацію 3 роки,  

7-ма група 

ІV-VІІ 35 

96.  Листопад Загальна короткостро-

кова  програма  

Використання стратегічних та кри-

зових комунікацій у публічному 

управлінні 

10/0,33 Державні службовці місцевих 

державних адміністрацій 

 

Б-В 20 

97.  Листопад Загальна короткостро-

кова  програма  

Стратегічне управління та пла-

нування в публічній сфері 

10/0,33 Державні службовці місцевих 

державних адміністрацій 

Б-В 20 

98.  Листопад Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Стратегічне управління та пла-

нування місцевого економічного 

розвитку 

20/0,67 Сільські, селищні, міські голови  

 

ІV 15 

99.  Листопад Загальна короткостро-

кова  програма  

 

Ефективність ділових переговорів  10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

100.  Лютий-

листопад 

Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Правові аспекти діяльності депутатів 

місцевих рад. Організація роботи 

депутатів у виборчих округах та 

комісіях 

10/0,33 Депутати місцевих рад  20 

101.  Березень-

листопад 

Спеціальна коротко-

строкова  програма 

Забезпечення ефективності діяль-

ності органів місцевого самовря-

дування в умовах децентралізації 

влади 

20/0,67 Сільські, селищні, міські голови 

 

ІV 20 

102.  Березень-

листопад 

Загальна короткостро-

кова програма  

Командна робота та взаємодія 10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 
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103.  Квітень-

грудень 

Загальна короткостро-

кова програма  

Управлінська риторика та 

ораторське мистецтво 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

104.  Квітень-

грудень 

Загальна короткостро-

кова програма  

Розвиток системного мислення 

 

10/0,33 Державні службовці, посадові 

особи місцевого самовряду-

вання області 

Б-В, 

ІV-VІІ 

20 

105.  Грудень Загальна короткостро-

кова програма  

Проєктний підхід в управлінні 

місцевим розвитком 

 

10/0,33 Посадові особи місцевого 

самоврядування виконавчих 

органів місцевих рад 

ІV-VІІ 15 

 

 

 

Керівник апарату Сумської обласної 

державної адміністрації  

 

 Керуючий справами 

виконавчого апарату  

Сумської обласної ради  

 

 

Ігор КАЛЬЧЕНКО  Вікторія ПАТЮТЬКО 

 

 

 

Директор Сумського регіонального 

центру підвищення кваліфікації   

 

Світлана ВАРУХА 

 

 


