
                                                                                                                              
 

ЗАСІДАННЯ  

Координаційної ради з питань професійного навчання 

 державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів 

місцевих рад 
 

23 травня 2019 року 
 

 

Місце проведення: НАДС, м. Київ, вул. Прорізна 15, 6 поверх (конферец-зала) 

Учасники: члени Координаційної ради, представники міністерств, центральних органів 

виконавчої влади, закладів освіти, проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 

10.30 – 11.00 Реєстрація учасників та вітальна кава 

11.00 – 12.50 Пленарне засідання 

12.50 – 13.15 Обідня перерва 

13.15 – 15.00 Засідання секцій 

15.00 – 15.30 Підбиття підсумків 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

11.00 – 11.05 Відкриття засідання Координаційної ради з питань професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. 

Привітання учасників 

 

Володимир Купрій, Голова Координаційної ради, перший заступник Голови Національного 

агентства України з питань державної служби 

 

11.05 – 11.20 Презентація доповіді про стан системи професійного навчання державних службовців, 

голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових 

осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад 

 

Костянтин Ващенко, Голова Національного агентства України з питань державної 

служби 

11.20 – 11.40 

 

 

 

 

 

 

Виступи експертів: 

Андрій Шевцов, директор департаменту ліцензування Міністерства освіти і науки України 

Віктор Євдокимов, ректор Житомирського державного технологічного університету  

Радмила Войтович, ректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України 

Угіс Сікс, керівник проекту Європейського союзу «Підтримка комплексної реформи 

державного управління в Україні» (EU4PAR) 

Володимир Бойко, директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

керівників державних підприємств, установ і організацій  

11.40 – 11.50 Загальне обговорення 



                                                                                                                              
 

11.50 – 12.10 

 

 

 

Презентація дослідження навчальних потреб представників органів місцевого 

самоврядування України 

Олена Литвиненко, заступник Голови Офісу Ради Європи в Україні 

Цезарій Трутковський, експерт Ради Європи (Республіка Польща) 

12.10 – 12.25 

 
Виступи експертів: 

 
Наталія Балдич, експерт Ради Європи (Україна) 

Валентина Полтавець, виконавчий директор Асоціації об’єднаних територіальних громад 

Микола Баюк, директор Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій 

12.25 – 12.35 Загальне обговорення 

 

12.35 – 12.50 Презентація веб-порталу управління знаннями у сфері професійного навчання   

«Портал управління знаннями» 

 

Юрій Жук, державний експерт Генерального департаменту професійного розвитку 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Національного 

агентства України з питань державної служби 

 

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 

12.50 – 13.15  

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

13:15 – 15:00  

Секція 1 

Робоча зустріч із представниками служб управління персоналом 

(місце проведення: вул. Прорізна 15, 4 поверх (к. 405) 

 

1. Організація підвищення кваліфікації державних службовців центральних органів 

виконавчої влади 

2. Запровадження накопичувальної системи кредитів за результатами професійного 

навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування 

Володимир Купрій, Голова Координаційної ради, перший заступник Голови Національного 

агентства України з питань державної служби 

Віра Чмига, директор Генерального  департаменту професійного розвитку державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Національного агентства України 

з питань державної служби 

Зоя Гаркавенко, директор тренінгового центру Української школи урядування 



                                                                                                                              
 

13:15 – 15:00 
 

Секція 2 

Робоча група з питань підвищення кваліфікації 

(місце проведення: вул. Прорізна 15, 6 поверх (конферец-зала) 

 

1. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681 

«Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій» 

2. Внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (у частині 

ліцензування освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою 

освітою) 

3. Вимоги до структури і змісту програм підвищення кваліфікації державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників посадових осіб місцевого самоврядування 

Світлана Данильченко, заступник директора департаменту - начальник відділу 

ліцензування освітньої діяльності у галузі вищої, післядипломної освіти та освітньої 

діяльності на третьому освітньо-науковому рівні департаменту ліцензування Міністерства 

освіти і науки України 

Юлія Вернигор, керівник експертної групи з питань розвитку ринку освітніх послуг 

Генерального департаменту професійного розвитку державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування Національного агентства України з питань державної 

служби 

Людмила Рикова, керівник експертної групи з питань підготовки та підвищення 

кваліфікації Генерального департаменту професійного розвитку державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування Національного агентства України з питань 

державної служби 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОВАЙДЕРІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

Українська школа урядування: нові програми та можливості 

Зоя Гаркавенко, директор тренінгового центру Української школи урядування 

Презентація та можливості використання в освітніх програмах навчального онлайн-

спецпроекту «Угода про асоціацію Україна-ЄС» 

Людмила Черняга, координатор навчально-просвітницької діяльності проекту ЄС 

«Громадська синергія» 

Прозорість – шлях до звільнення від корупції та зростання довіри 

Анатолій Котов, асистент програми «Прозорі міста» 

  

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ 

 

15.00 – 15.30 

Презентація результатів роботи секцій 

Члени Координаційної ради 

Ухвалення рішень Координаційної ради 

Володимир Купрій, Голова Координаційної ради, перший заступник Голови Національного 

агентства України з питань державної служби 

 


