
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

опрацювання пропозицій та зауважень до проекту постанови Кабінету Міністрів України про 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» 

 
№ 

з/п 

Редакція частини проекту акта,  

до якої висловлено зауваження (пропозиції) 

Найменування організації, які подали 

 зауваження (пропозиції) та їх зміст 

Спосіб врахування 

1. «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 “регіональний центр підвищення 

кваліфікації” 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 “регіональний 

центр підвищення кваліфікації” у відповідному відмінку;» 

 

Чернігівський, Вінницький, Волинський, Сумський, Запорізький, 

Чернівецький, Житомирській, Тернопільський, Миколаївський,  

Херсонський ЦППК 

 

Назву Центрів не змінювати, так як зміна назви несе за собою зміни в 

реєстраційних та установчих документах, що потребуватиме витрат 

часу і коштів 

 

 

 

2. «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”;» 

Чернігівський, Сумський, Запорізький, Житомирський, 

Тернопільський ЦППК 

Зазначити, що замовники отримують саме освітні послуги у сфері 

післядипломної освіти.  

 

Внести до переліку замовників надання послуг категорію 

«громадяни» з метою розширення сфери надання зазначених послуг. 

 

Враховано частково 

Викладено у такій редакції: 

« Замовниками надання 

освітніх послуг у сфері 

післядипломної освіти є органи 

державної влади, 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, установи і 

організації (далі - 

підприємства).» 

 

3. «5. Методичну, інформаційну і консультаційну допомогу центру 

надає Українська школа урядування та саморегулівні професійні 

об’єднання (професійні асоціації, професійні мережі) суб’єктів 

Волинський, Сумський, Запорізький, Житомирський, 

Тернопільський, Чернігівський ЦППК 

Зміст нової редакції п. 5 потребує уточнення, враховуючи те, що 

НАДУ при Президентові України відповідно до покладених на неї 

Відхиллено 

Зазначена позиція проекту 

постанови узгоджена з 

частиною 3 статті 48 Закону 



надання освітніх послуг у сфері професійного навчання 

(провайдерів).» 

завдань надає науково-методичну, інформаційну і консультаційну 

допомогу центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 

 

України “Про державну 

службу” та пунктом 6 

Положення про Національну 

академію державного 

управління при Президентові 

України, затвердженого Указом 

Президента України 

від 21.09.2001 № 850/2001. 

4. 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 освітніх послуг у сфері професійного 

навчання (провайдерів), іншого об’єднання юридичних осіб.» 

Чернігівський, Волинський, Сумський, Запорізький, 

Житомирський, Тернопільський ЦППК 

 

Необхідно зазначити, що участь у саморегулівних професійних 

об’єднаннях (професійних асоціаціях, професійної мережі)діяльність 

може здійснюватися виключно за згодою засновника (засновників) 

центру. Оскільки членство передбачає додаткове фінансування 

(сплату членських внесків), а відповідно до Бюджетного кодексу 

України центри є бюджетними неприбутковими організаціями, 

фінансування яких здійснюється з місцевих бюджетів. 

 

Враховано 

Викладено у такій редакції: 

«Центр може бути засновником 

або членом саморегулівного 

професійного об’єднання 

(професійної асоціації, 

професійної мережі) суб’єктів 

надання освітніх послуг у сфері 

професійного навчання 

(провайдерів), іншого 

об’єднання юридичних осіб за 

згодою засновника 

(засновників) центру.» 

 

5. пункт 9. 

«Основними завданнями центру є: 

надання освітніх послуг у сфері післядипломної освіти державним 

службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, 

депутатам місцевих рад і працівникам підприємств (далі - слухачі) 

відповідно до законодавства; 

надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної 

допомоги державним органам та органам місцевого 

самоврядування» 

Запорізький, Житомирський, Тернопільський ЦППК 

Пропонується розширити перелік суб’єктів, яким можуть надаватися 

освітні послуги у сфері післядипломної освіти: «працівникам 

підприємств, установ та організацій». 

 

Пропонується розширити перелік суб’єктів, яким може надаватися 

науково-методична, інформаційна і консультаційна допомога: 

«центральним та місцевим органи виконавчої влади,  органам 

місцевого самоврядування та їх асоціаціям, іншим державним 

органам та організаціям, на які поширюється дія Законів України 

«Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». 

 

 

Відхиллено 

Скорочення поняття 

«підприємства» наведено у 

підпункті 2 пункту 2 проекту 

постанови. 

Поняття «державний орган» та 

«орган місцевого 

самоврядування» разом більш 

ширші ніж запропонована 

редакція. 

 

6.  «у пункті 10: 

… 

4) розробляє та погоджує із засновником (засновниками) і НАДС 

щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації; 

 

5) залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців 

закладів, у тому числі іноземних, органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств; 

 

Сумський, Тернопільський, Запорізький, Чернівецький ЦППК 

Пропонується прибрати у підпункті 4 необхідність надсилати НАДС 

щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації; 

 

Пропонується внести зміни до підпунктів 5 та 6, додавши поняття 

«заклади освіти» оскільки відповідно до Ліцензійних умов, 

обов’язковою умовою є наявність серед викладачів центру саме 

викладачів-науковців. 

 

Враховано частково 

Підпункт 4 без мін, на 

виконання вимог пункту 4  

постановою КМУ 

від 01.10.2014 р. № 500 
 

Підпункти 5, 6, 13 викладено у 

такій редакції: 

 



6) співпрацює з навчальними закладами, у тому числі 

іноземними, в галузі післядипломної освіти; 

 

13)… 

ведення комп'ютерного кількісного обліку державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, 

які пройшли навчання у центрі; 

… 

» 

Пропонується внести зміни до підпункту 13, замінивши слова 

«комп'ютерного кількісного обліку» на слова «електронної бази 

даних» 

 

Пропонується додати до пункту 10 такі підпункти: 

вивчає, узагальнює і поширює (популяризує) досвід роботи 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування з актуальних питань; 

 

здійснює роботу з професійного орієнтування молоді в галузі 

державне управління, взаємодіє з відповідним вищими 

навчальними закладами та молодіжними громадськими 

організаціями; 

«5) залучає до проведення 

занять висококваліфікованих 

фахівців закладів освіти, у 

тому числі іноземних, а також 
фахівців органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств; 

 

6) співпрацює із закладами 

освіти, у тому числі 

іноземними, у сфері 

післядипломної освіти; 

 

13)… 

ведення кількісного обліку 

державних службовців, 

посадових осіб місцевого 

самоврядування, депутатів 

місцевих рад, які пройшли 

навчання у центрі;» 

 

Інші пропозиції відхиллено у 

зв’язку з тим, що зазначена 

позиція проекту постанови не 

містить у собі вичерпний 

перелік функцій ЦППК. 

7. «14. Директор центру: 

організовує роботу центру, контролює освітній процес і несе 

відповідальність за результати діяльності центру; 

 

представляє центр в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, інших установах та організаціях, укладає договори, 

видає довіреності.» 

Сумський ЦППК 
Пропонується викласти в такій редакції:  

«14. Директор центру: 

здійснює керівництво діяльністю центру, організовує роботу 

центру, контролює освітній процес і несе відповідальність за 

результати діяльності центру;» 

 

Враховано 

Викладено у такій редакції: 

«14. Директор центру: 

здійснює керівництво 

діяльністю центру, 

організовує роботу центру, 

контролює освітній процес і 

несе відповідальність за 

результати діяльності центру;» 

8. «16. Питання оплати праці, права та обов'язки працівників центру 

регулюються законодавством, статутом, посадовими інструкціями, 

правилами внутрішнього трудового розпорядку.» 

Сумський ЦППК 
Пропонується викласти в такій редакції:  

 «16. Питання оплати праці, права та обов'язки працівників центру 

регулюються законодавством, статутом, посадовими інструкціями, 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним 

договором.» 

Предметом колективного договору є переважно додаткові порівняно із 

законодавством України положення з оплати й умов праці, 

соціального, житлово-побутового обслуговування працівників центру, 

гарантії, які надаються роботодавцем. 

Враховано 

Викладено у такій редакції: 

«16. Питання оплати праці, 

права та обов'язки працівників 

центру регулюються 

законодавством, статутом, 

посадовими інструкціями, 

правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, 

колективним договором.» 

 



9. пункт 22 виключити; Тернопільський, Вінницький, Чернігівський ЦППК 
Пропонується в залишити пункт 22 Положення, оскільки центри 

організовують стажування державних службовців, посадових осіб 

місцевого самоврядування та молодих управлінців, з видачою 

відповідної довідки.  

 

Також зазначено, що термін «стажування» згадується у пунктах 20 та 

28 Положення до якого пропонуються зміни. 

 

Відхиллено 

Позицію запропоновано 

виключити саме з метою 

уникнення можливого 

подвійного трактування поняття 

«стажування», оскільки воно э 

самостійним різновидом 

професійного навчанні 

відповідно до постановою КМУ 

від 06.02.2019 № 106. 

 

До того ж пропонується 

виключити поняття 

«стажування» з пунктів 20 та 28 

Положення до якого 

пропонуються зміни. 

10. пункт 26 викласти в такій редакції:  

«… 

Центр забезпечує державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад у період проходження 

навчання місцем для проживання в готелі (гуртожитку). 

… 

 

Чернігівський, Волинський, Сумський, Запорізький, 

Житомирський, Тернопільський ЦППК 

Пропонується після слова «Центр» додати слово «сприяє», оскільки 

більшість центрів не мають у власному управлінні гуртожитків 

(готелей) вони не можуть забезпечити місцями для проживання – лише 

сприяти поселенню на період навчання. 

 

 

Враховано редакційно 

Викладено у такій редакції: 

«У період проходження 

навчання центр сприяє 

забезпеченню слухачів місцем 

для проживання в готелі 

(гуртожитку).». 

11. пункт 27: 

«27. Слухачам центру, які повністю виконали освітньо-професійну 

програму перепідготовки, професійну програму підвищення 

кваліфікації або програму тематичного семінару та пройшли 

атестацію, видається відповідний документ про освіту.» 

Херсонський ЦППК 

Пропонується зробити уточнення який саме документ про освіту 

видається. 

Відхиллено 

Редакція пункту 27 узгоджена з 

постановою КМУ від 06.02.2019 

№ 106. 

12. доповнити Положення пунктом 34 такого змісту: 

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

відповідного бюджету.”; 

Вінницький, Тернопільський ЦППК 

 

Пропонується у пункті 34 після слова «припинення» додати слово 

«діяльності». 

Відхиллено 

Редакція пункту 34 узгоджена з 

Цивільним кодексом України. 

 
 

________________________ 


