
Приклад 
 

Потреба у підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців на поточний 2019 рік 

Управління кадрів Апарату Верховної Ради України  
                                                                                                   (назва структурного підрозділу)  

№ 

з/п 

Місце підвищення рівня 

професійної компетентності  

(назва навчального закладу, 

установи, організації тощо) 

Вид навчальної 

програми, тема семінару 

(тренінгу), інша форма 

(вид) підвищення рівня 

професійної 

компетентності 

(з урахуванням п. 9 

Положення) 

Строк 

підвищення  

рівня 

професійної 

компетентнос

ті  

(з урахуванням 

відповідних 

планів-графіків 

тощо) 

Прізвище, ім’я,                       

по батькові 

державного 

службовця 

Посада Контактна інформація 

(телефон,  

e-mail) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Інститут підвищення 

кваліфікації керівних кадрів 

Національної академії 

державного управління при 

Президентові України 

Професійна програма 

підвищення кваліфікації 

державних службовців у 

галузі знань  “Публічне 

управління та 

адміністрування” 

 

15-26 квітня Петренко П. П. Головний 

консультант 

255-25-14 

petrenko@v.rada.gov.ua 

07-18 жовтня Іваненко І. І. Головний 

консультант 

255-25-17 

ivanov@v.rada.gov.ua 

Тематичний 

короткостроковий семінар 

“Конфлікти, стреси, 

маніпулювання в 

управлінській і політичній 

діяльності” 
 

22-23 травня  Яременко П. П. Перший 

заступник 

керівника 

Управління 

255-17-18 

yaremenko@v.rada.gov.ua 

2. Всеукраїнський центр 

підвищення кваліфікації 

державних службовців та 

посадових осіб місцевого 

самоврядування 

Тематичний 

короткостроковий семінар 

“Управління змінами” 
 

30-31 березня Петренко П. П. Головний 

консультант 

255-25-14 

petrenko@v.rada.gov.ua 

Тренінгова програма 

“Інноваційні технології 

управління персоналом” 
 

18-22 

листопада 

Даниленко Д. Д. Заступник 

керівника 

Управління 

255-25-18 

danylenko@v.rada.gov.ua 



3. Дипломатична академія 

України імені Геннадія 

Удовенка при Міністерстві 

закордонних справ України 

Тематичний семінар 

“Міжнародне листування 

англійською мовою” 

06-07 грудня Артеменко А. А. 

(відповідальний 

за питання 

євроатлантичної 

інтеграції та 

співпраці з 

міжнародними 

організаціями)  

Головний 

консультант 

255-13-15 

artemenko@v.rada.gov.ua 

7. Lingva.Skills                               

(навчання на сайті 

www.lingva.ua) 

Навчальний курс з 

вивчення англійської мови 

Протягом року Лук’яненко Л. Л. Головний 

консультант 

255-12-11 

lukyanenko@v.rada.gov.ua 

Кушніренко П. П. Головний 

консультант 

255-30-15 

kushnirenko@v.rada.gov.ua 

8. Інші форми та види підвищення рівня професійної компетентності працівників, спрямовані на забезпечення виконання завдань та функцій, 

визначених у нормативних або розпорядчих актах 

 

 

 

Керівник Управління                                                                                ____________                               ___Іваненко І. І.__ 
                                                                                                                                                                           (підпис)                                       (ініціали, прізвище) 

"15" лютого 2019 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приклад 
 

 

Прогнозна потреба у підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців на наступний 2020 рік 

Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України  
                                                                                                   (назва структурного підрозділу)  

№ 

з/п 

Підвищення рівня 

професійної 

компетентності за формами 

(видами)  

(з урахуванням п. 9 

Положення) 

Орієнтовна тематика  

(з урахуванням напряму діяльності 

структурного підрозділу та вимог 

до професійної компетентності 

державних службовців) 

Пропозиції щодо місця 

підвищення рівня професійної 

компетентності 

(назва навчального закладу, 

установи, організації тощо) 

 

Орієнтовна  

кількість 

осіб 

Орієнтовна вартість 

надання  

освітніх послуг  
(у разі необхідності 

здійснення закупівлі 

таких послуг) 

1 2 3 4 5 6 

1. Професійна програма Публічне управління та 

адміністрування 

Інститут підвищення кваліфікації 

керівних кадрів Національної 

академії державного управління 

при Президентові України  

8 - 

(навчання через державне 

замовлення) 

2. Тематичний 

короткостроковий семінар  

Електронне урядування в сучасній 

системі державного управлінні 

6 - 

(навчання через державне 

замовлення) 

3.  

Тематичний 

короткостроковий семінар 

Цифрові технології Всеукраїнський центр підвищення 

кваліфікації державних службовців 

і посадових осіб місцевого 

самоврядування 

12 - 

(навчання через державне 

замовлення) 

4. Спеціалізовані 

короткострокові навчальні 

курси 

Криптографічний захист 

інформації. Криптосистеми та 

засоби криптографічного захисту 

Київський політехнічний інституту 

імені Ігоря Сікорського 

2 Орієнтовна вартість 

послуг  

(у разі окремого 

замовлення) 
 

 

 

Керівник Управління                                                   ____________                           ___Петренко О. О.___ 
                                                                                                                                                                   (підпис)                                       (ініціали, прізвище) 

"15" лютого 2019 р.  

 


