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Відповідно до законодавства серед основних обов’язків посадових осіб місцевого самоврядування є, зокрема,
постійне удосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації (стаття 8
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»). Право на підвищення своєї кваліфікації, окрім
посадових осіб місцевого самоврядування, мають і депутати відповідних місцевих рад (частина перша статті 311
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»). Також відповідно до положень постанови Кабінету
Міністрів України від 06.02.2019 р. №106 органам місцевого самоврядування рекомендовано під час складання
і затвердження відповідних місцевих бюджетів передбачати, починаючи з 2020 року, видатки на підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у розмірі, не менше ніж 2 % фонду оплати праці.
Тож з метою забезпечення реалізації визначених законодавством повноважень органів місцевого самоврядування щодо підвищення кваліфікації посадових осіб та уніфікації цього процесу експертами програми Ради
Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» розроблено проект відповідного рішення місцевої ради. Проектом рішення передбачається затвердження Порядку професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевої ради. Зокрема, Порядком пропонується:
–
–

–

упорядкувати організацію професійного навчання зазначеної категорії осіб у відповідній місцевій раді;
запровадити планування професійного навчання з урахуванням положень законодавства щодо періодичності такого навчання для різної категорії посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, а також стратегії
розвитку відповідної територіальної громади;
уніфікувати облік підвищення рівня професійної компетентності відповідної посадової особи місцевого самоврядування шляхом рекомендації запровадження єдиного формату витягу з особової картки.

Місцеве самоврядування
_______________________________
(сільська, селищна, міська) рада
_______________________________
_____ сесія _____ скликання
РІШЕННЯ
Про затвердження Порядку професійного
навчання посадових осіб місцевого
самоврядування, депутатів
______________________________________
(сільської, селищної, міської) ради
на 2020-2024 роки

ня Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів
місцевих державних адміністрації, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»,
наказу Національного агентства України з питань
державної служби від 12.12.2019 р. №229/19,
зареєстрованого Мін’юсті України 26.12.2019 р.
за №1288/34259, «Про затвердження порядку
нарахування кредитів ЄКТС за результатами
професійного навчання», розглянувши пропозиції постійної комісії з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку щодо організації професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів _______________________
(сільської, селищної, міської) ради, з метою
забезпечення організації професійного навчання, __________________ (сільська, селищна,
міська) рада:

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 311 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад», постанови
Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. №106
«Про затвердження Положення про систему
професійного навчання державних службовців,
голів місцевих державних адміністрацій, їх пер- В И Р І Ш И Л А :
ших заступників та заступників, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місце- 1. Затвердити Порядок професійного навчання посадових осіб місцевого самоврявих рад», наказу Національного агентства Украдування та депутатів _________________
їни з питань державної служби від 10.10.2019 р.
(сільської, селищної, міської) ради на 2020№185/19, зареєстрованого в Мін’юсті України
2024 роки, що додається.
13.11.2019 р. за №1159/34130 «Про затверджен-
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Відділу бухгалтерського обліку та звітності 2.2. Порядок визначає основні форми, засоби
професійного навчання посадових осіб міс(фінансовому відділу) виконавчого комітету
цевого самоврядування та депутатів _____
(апарату) _____ (сільської, селищної, місь(сільської, селищної, міської) ради, а також
кої) ради передбачати під час формування
періодичність такого навчання.
показників (сільського, селищного, міського) бюджету на відповідний рік, починаючи 2.3. Реалізація передбаченого Порядком плану
з 2020 року, кошти (у тому числі і на відряпрофесійного навчання посадових осіб місдження) на виконання заходів з професійцевого самоврядування і депутатів _____
ного навчання посадових осіб місцевого
(сільської, селищної, міської) ради дозвосамоврядування та депутатів _________
лить забезпечити на належному рівні намісцевої ради на 2020-2024 роки в розмідання адміністративних та інших публічних
рі, не менше двох відсотків від загального
послуг та сервісів жителям територіальної
фонду оплати праці виконавчого комітету
громади, виконувати визначені законо(апарату) та виконавчих органів _________
давством повноваження та забезпечувати
місцевої ради.
відповідний рівень соціально-економічного розвитку громади згідно з визначеною
3. Контроль за виконанням цього рішення постратегією.
класти на постійну комісію з питань _____
місцевої ради.
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО
Голова
_______________ (Ім’я ПРІЗВИЩЕ)
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТІВ
____________________________
ПОРЯДОК
(сільської, селищної, міської) РАДИ
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТІВ 3.1. Професійне навчання посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється шляхом:
_____ (сільської, селищної, міської) РАДИ
підготовки – успішного виконання учасниНА 2020 – 2024 РОКИ
ками професійного навчання відповідної ос1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
вітньо-професійної програми, що є підставою
1.1. Порядок професійного навчання посадових для присудження ступеня вищої освіти за рівосіб місцевого самоврядування та депута- нем магістра за спеціальностями, необхідними
тів _____ (сільської, селищної, міської) ради для професійної діяльності на службі в органах
(далі – Порядок) передбачає упорядкування місцевого самоврядування, зокрема за спеціта забезпечення розвитку професійних ком- альністю 281 “Публічне управління та адмініпетентностей посадових осіб місцевого са- стрування” галузі знань “Публічне управління
моврядування та депутатів _____ (сільської, та адміністрування”;
 підвищення кваліфікації – набуття учасселищної, міської) ради.
1.2. План заходів з професійного навчання по- никами професійного навчання нових та/або
садових осіб місцевого самоврядування вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі
та депутатів ________ (сільської, селищної,
знань;
міської) ради повинен узгоджуватися із
Стратегією розвитку __________________ стажування – набуття учасниками професійного навчання практичного досвіду викотериторіальної громади.
нання завдань та обов’язків у професійній діяльності або галузі знань;
ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПОРЯДКУ
 самоосвіти – самоорганізованого здобут2.1 Метою порядку є забезпечення підвищення тя учасниками професійного навчання певних
рівня професійної компетентності посадо- компетентностей, зокрема під час повсякденвих осіб місцевого самоврядування та де- ної діяльності, пов’язаної з професійною, гропутатів _____________ (сільської, селищної, мадською або іншою діяльністю, дозвіллям.
міської) ради.
2.
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Професійне навчання депутатів _____ (сільської, селищної, міської) ради здійснюється
шляхом підвищення кваліфікації.

– обраних або затверджених відповідною
радою на виборну посаду (заступники
(сільського, селищного, міського) голови з
питань діяльності виконавчих органів, секретаря ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради) – не рідше одного разу
протягом строку здійснення повноважень
(не рідше одного року протягом 5 років);

3.2. Планування професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів _____ (сільської, селищної, міської)
ради (кількості осіб в розрізі календарного
року, пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації та форм професійного
навчання) здійснюється відділом кадрів ви- 3.5. Підвищення кваліфікації за загальними та/
конавчого комітету (апарату) _____ ради
або спеціальними короткостроковими простроком на п’ять років за формою, що додаграмами є обов’язковим для:
ється (додаток 1) і затверджується головою
– посадових осіб місцевого самоврядування,
(сільським, селищним, міським).
обраних на виборну посаду на місцевих виборах, обраних або затверджених відповід3.3. Під час планування професійного навчання
ною радою на виборну посаду, – не рідше
посадових осіб місцевого самоврядувандвох разів протягом строку здійснення поня та депутатів ______ (сільської, селищної,
вноважень (тобто не менше двох разів проміської) ради враховується наступне:
тягом 5 років);
– обов’язковість підвищення кваліфікації різ– депутатів місцевих рад – не рідше одного
ними категоріями посадових осіб місцевого
разу протягом строку здійснення повновасамоврядування та депутатів місцевих рад
жень (не рідше одного разу протягом 5 роза загальними та/або спеціальними профеків).
сійними (сертифікатними) програмами та за
загальними та/або спеціальними коротко- 3.6. Після отримання від Національного агентстроковими програмами;
ства України з питань державної служби
– мінімальний обсяг кредитів (один кредит
ЄКТС*), що рекомендовано набрати протягом календарного року відповідній посадовій особі місцевого самоврядування.
3.4. Підвищення кваліфікації за загальними та/
або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами є обов’язковим для
посадових осіб місцевого самоврядування:
– вперше призначених на посади в органах
місцевого самоврядування – протягом року
після призначення;
– призначених на посаду в органи місцевого
самоврядування – не рідше одного разу на
три роки;
– вперше обраних на виборну посаду
голови (сільського, селищного, міського)
старости – протягом року після набуття
повноважень;
*

(далі – НАДС) визначених ним (доводиться територіальними підрозділами НАДС
щороку до 15 лютого до відома органів
місцевого самоврядування) пріоритетних
напрямів (тем) підвищення кваліфікації за
загальними професійними (сертифікатними) програмами та загальними короткостроковими програмами відділ кадрів
виконавчого комітету (апарату) _______
(сільської, селищної, міської) ради інформує про них керівників структурних підрозділів виконавчого комітету (апарату), інших
виконавчих органів та керуючого справами
(секретаря) виконавчого комітету _______
(сільської, селищної, міської) ради для формування на рік конкретних потреб у підвищенні кваліфікації відповідних посадових
осіб ________ (сільської, селищної, міської)
ради.

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.
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Пріоритетні напрями (теми) підвищення
ІV. ЗАМОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В СФЕРІ
кваліфікації за спеціальними професійниПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
ми (сертифікатними) програмами та спеці4.1. Залежно від форми професійного навчання
альними короткостроковими програмами
відділ кадрів виконавчого комітету (апарату)
визначаються відділом кадрів спільно з ке________ (сільської, селищної, міської) ради
рівниками структурних підрозділів виконавспільно з керуючим справами (секретарем)
чого комітету (апарату), інших виконавчих
виконавчого комітету (сільської, селищорганів та керуючим справами (секретарем)
ної, міської) ради вибирає суб’єкта надання
виконавчого комітету _____ (сільської, сеосвітніх послуг у сфері професійного навлищної, міської) ради за результатами щочання, з яким укладає договір про наданрічного оцінювання та атестації посадових
ня освітніх послуг (ДК 021:2015 80570000-0
осіб місцевого самоврядування, проведеПослуги з професійної підготовки у сфері
них із врахуванням методики, затвердженої
підвищення кваліфікації) для проходженнаказом Головдержслужби від 30.06.2004 р.
ня професійного навчання посадових осіб
№102.
місцевого самоврядування та депутатів
3.7. Відділ кадрів виконавчого комітету (апара_____ (сільської, селищної, міської) ради.
ту) _____ (сільської, селищної, міської) ради
4.2. У випадку направлення на професійне
сприяє проходженню посадовими особами
навчання посадових осіб місцевого
місцевого самоврядування та депутатами
самоврядування та депутатів ____________
_____ (сільської, селищної, міської) ради
(сільської, селищної, міської) ради до міжпрофесійного навчання згідно із затвердженародних та іноземних установ, організаним планом його проведення та визначеницій, які реалізують відповідні програми та
ми пріоритетними напрямами (темами).
проекти міжнародної технічної допомоги,
3.8. За результатами професійного навчання позарахування програм підвищення кваліфісадових осіб місцевого самоврядування відкації здійснюється за методикою, затверділом кадрів виконавчого комітету (апарату)
дженою НАДС.
_____ ради ведеться облік його проходженV. ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
ня, про що робиться запис у відповідному
В СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
розділі Особової картки посадової особи
місцевого самоврядування, форма якої за- Фінансування професійного навчання посадотверджена наказом НАДС.
вих осіб та депутатів ____________ (сільської,
Кількість кредитів, отриманих посадовою селищної, міської) ради здійснюється за кошти
особою місцевого самоврядування, зазна- ___________ (сільського, селищного, міськочається в розділі «Підвищення рівня про- го) бюджету, а також коштів програм (проекфесійної компетентності посадової особи тів) міжнародної технічної допомоги та інших
місцевого самоврядування», в графі «Про- джерел, не заборонених законодавством.
грама чи тематика підвищення кваліфікації, посада, на якій пройдено стажування»
(додаток 2).
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Прізвище,
ім’я,
по батькові

–

–
–
–
–
–
–

*М

ЗПП
СПП
КК
ЗКК
СКК
С

грудень, ЗПП, 2 ЄКТС

Сергієнко Сергій
Сергійович

грудень, ЗКК, 05 ЄКТС

лютий, М, 2 ЄКТС

грудень, ЗПП, 2 ЄКТС

грудень, ЗПП, 2 ЄКТС

Петренко Петро
Петрович

Сидоренко Віктор
Вікторович

Другий
(2021)

Третій
(2022)

Четвертий
(2023)

П’ятий
(2024)

лютий, СКП, 1 ЄКТС

квітень КП, 1 ЄКТС
жовтень, КП, 0,5 ЄКТС

серпень КП, 06 ЄКТС
травень, КП, 1 ЄКТС

підготовка за освітньо-професійною програмою, за рівнем магістра, зокрема, за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління
та адміністрування”
загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації
спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації
короткострокова програма підвищення кваліфікації
загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
стажування

Депутат

Депутати

Голова (сільський,
селищний, міський)
Заступник (сільського,
селищного, міського)
голови
Секретар (сільської,
селищної, міської) ради
Керуючий справами
(секретар) виконавчого
комітету

Перший
(2020)

Строк повноважень місцевої ради/планування професійного розвитку/фактичне виконання

План
План
План
План
План
(орієнтовна дата, вид
(орієнтовна дата, вид
(орієнтовна дата, вид
(орієнтовна дата, вид
(орієнтовна дата, вид
професійного навчання, професійного навчання, професійного навчання, професійного навчання, професійного навчання,
орієнтовна к-ть ЄКТС)
орієнтовна к-ть ЄКТС)
орієнтовна к-ть ЄКТС)
орієнтовна к-ть ЄКТС)
орієнтовна к-ть ЄКТС)

Посадові особи місцевого самоврядування

Назва посади

Перелік посад згідно із структурою та
штатним розписом

План професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів _____________(сільської, селищної, міської) ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
______________________ (прізвище, ім’я, по батькові)
_____________ (сільський, селищний, міський) голова

Додаток 1. Форма для планування професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевої ради
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Додаток 2.
Витяг з ОСОБОВОЇ КАРТКИ

Підвищення рівня професійної компетентності посадової особи місцевого самоврядування

Найменування навчального
закладу, установи, організації,
у тому числі за кордоном
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Період підвищення рівня
професійної компетенції
початок

кінець

Програма
чи тематика
підвищення
кваліфікації, посада,
на якій пройдено
стажування

Номер
і дата видачі
свідоцтва,
сертифіката,
довідки про
стажування

HRM

digest №1
ДЛЯ НОТАТОК
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ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ
про Раду Європи та діяльність Програми
«Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»
можна тут:
www.slg-coe.org.ua
www.facebook.com/slgcoe/

