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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від            2019 р.  №  
 

Київ 
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2004 р. № 1681  

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

Внести 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” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 51, 

ст. 3332; 2012 р., № 65, ст. 2670) зміни, що додаються. 

 

 

Прем'єр-міністр України                      В. ГРОЙСМАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від              2019 р. № 

 

ЗМІНИ,  

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2004 р. № 1681  
 

1. У назві та тексті постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня  

2004 р. № 1681 слова “центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій” у всіх відмінках замінити словами 

“центр підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб 

місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та працівників підприємств, 

установ і організацій” у відповідному відмінку.  

2. У Положенні про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій, затвердженому зазначеною 

постановою: 

1) у назві і тексті Положення слова “центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” у всіх відмінках 

замінити словами “центр підвищення кваліфікації державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та працівників 

підприємств, установ і організацій” у відповідному відмінку; 

2) у пункті 3 слова та знаки “органи місцевого самоврядування, державні 

підприємства” замінити словами та знаками “органи місцевого самоврядування 

та їх асоціації, інші державні органи та організації, на які поширюється дія 

законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого 

самоврядування”, підприємства”; 

3) пункт 4 виключити; 

4) пункт 5 викласти в такій редакції: 

“5. Методичну, інформаційну і консультаційну допомогу центру надає 

Українська школа урядування та саморегулівні професійні об’єднання 

(професійні асоціації, професійні мережі) суб’єктів надання освітніх послуг у 

сфері професійного навчання (провайдерів).”; 

5) у пункті 6 слова “та МОНмолодьспортом” виключити; 

6) у пункті 7 слова “та його акредитація здійснюються” замінити словом 

“здійснюється”; 

7) пункт 8 доповнити новим абзацом третім такого змісту: 

“Центр може бути засновником або членом саморегулівного професійного 

об’єднання (професійної асоціації, професійної мережі) суб’єктів надання 
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освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерів), іншого об’єднання 

юридичних осіб.”; 

8) у пункті 9: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

“надання освітніх послуг у сфері післядипломної освіти державним 

службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих 

рад і працівникам підприємств (далі - слухачі) відповідно до законодавства”; 

в абзаці третьому слова “органам державної влади” замінити словами 

“державним органам”; 

9) у пункті 10: 

у підпункті 1 слова та знаки “відповідно до державних стандартів в 

освітній галузі “Державне управління” замінити словами та знаками “та вимог 

відповідних професійних стандартів (за наявності)”; 

підпункт 3 викласти в такій редакції: 

“3) розробляє, погоджує та затверджує загальні та спеціальні професійні 

(сертифікатні) та короткострокові програми підвищення кваліфікації відповідно 

до вимог законодавства;”; 

у підпункті 5 слово “навчальних” виключити; 

у підпункті 6 слово “навчальними” виключити та слова “в галузі” замінити 

словами “у сфері”; 

підпункт 12 викласти в такій редакції: 

“12) взаємодіє з Центром адаптації державної служби до стандартів 

Європейського Союзу та Українською школою урядування з питань:  

удосконалення системи професійного навчання державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування  та депутатів місцевих рад;  

організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;  

організації проведення наукових досліджень і прикладних розробок у 

сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;  

поширення інформації з питань державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, адміністративної реформи та розвитку інституцій у 

контексті європейської інтеграції, впровадження передового вітчизняного і 

міжнародного досвіду;”; 

у підпункті 13: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

“13) взаємодіє з територіальними органами НАДС за напрямами:”; 

в абзаці другому слова “у підвищенні кваліфікації та перепідготовці” 

замінити словами “у професійному навчанні”; 

в абзаці третьому слова “у галузі” замінити словами “у сфері”; 
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абзац четвертий після слів “посадових осіб місцевого самоврядування” 

доповнити словами та знаком “депутатів місцевих рад,”; 

10) у пункті 14 абзац десятий викласти в такій редакції: 

“представляє центр в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, інших установах та організаціях, укладає договори, видає 

довіреності.”; 

11) пункт 15 виключити; 

12) у пункті 17 слово “управлінням” замінити словами “органом НАДС”; 

13) пункт 19 доповнити словами “та інших нормативно-правових актів”; 

14) пункт 20 викласти в такій редакції: 

“20. Навчання в центрі проводиться за очною (денною, вечірньою), 

заочною (дистанційною), змішаною (очною та дистанційною) формами 

відповідно до програм підвищення кваліфікації.”; 

15) пункт 22 виключити; 

16) пункт 23 викласти в такій редакції: 

“23. Центр забезпечує внутрішній моніторинг та оцінювання рівня знань 

слухачів.”; 

17) пункт 26 викласти в такій редакції:  

“26. У період проходження навчання в центрі за державними 

службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування згідно із 

законодавством зберігається заробітна плата за основним місцем роботи. 

Центр забезпечує державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад у період проходження навчання місцем 

для проживання в готелі (гуртожитку). 

Оплата проїзду державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування до місця проходження навчання та до місця роботи,  

відшкодування витрат на проживання у готелі (гуртожитку) та на відрядження 

здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

що направляють їх на навчання.”; 

18) у пункті 27 абзац перший викласти в такій редакції: 

“27. Слухачам центру 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.”; 

19) пункт 28 після слів “посадовим особам місцевого самоврядування” 

доповнити знаком та словами “, депутатам місцевих рад”; 

20) пункт 30 доповнити абзацами сьомим – восьмим такого змісту: 

“Доходи центру використовуються виключно для фінансування видатків 

на утримання центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених статутом. 
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Центру забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів 

(прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої 

праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов'язаних з ними 

осіб.”; 

21) доповнити Положення пунктом 34 такого змісту: 

“34. У разі припинення центру його активи зараховуються до доходів 

відповідного бюджету.”; 

22) у тексті Положення: 

слово “Нацдержслужба” у всіх відмінках замінити словом “НАДС”; 

слова “навчальний процес” та “навчальна програма” у всіх відмінках 

замінити відповідно словами “освітній процес” та “освітня програма” у 

відповідному відмінку. 

___________________ 


