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Шановний пане Максиме!

На резолюцію обласної державної адміністрації до Вашого запиту №167 від 
15.06.2016 року щодо підвищення кваліфікації співробітників, відповідальних за 
залучення інвестицій у Вінницьку область Центр надає інформацію про 
підвищення кваліфікації з вищезазначених питань за період з 2014 по 2016 роки.

У 2014 році:
З ціллю залучення інвестицій в економіку та поліпшення інвестиційного 

клімату області було проведене навчання для адміністраторів Центрів надання 
адміністративних послуг у Вінницькій області з питань організаційно-правових 
засад надання адміністративних послуг місцевими органами влади (29 осіб).

У рамках професійної програми для начальників відділів культури і туризму 
райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та управління 
культури і туризму облдержадміністрації були розглянуті питання залучення 
інвестицій щодо розвитку туристсько-рекреаційних зон області (35 осіб).

За програмою тематичного короткострокового семінару для голів 
районних державних адміністрацій, голів районних рад, міських, сільських, 
селищних голів (664 особи) були проведені «круглі столи» з питань залучення 
грантових коштів для розвитку територіальних громад Вінницької області.

82 особи підвищили свою кваліфікацію щодо залучення інвестицій за 
програмами тематичних короткострокових семінарів відповідальні особи за 
підготовку та супровід проектних пропозицій для залучення в область зовнішніх 
джерел фінансування та сільські, селищні, міські голови Вінницької області з



питань використання твердого біопалива: стандартизації та економічної
доцільності.

У рамках професійної програми для сільських, селищних голів були 
проведені тренінги з питань активізації громади та написання грантових проектів 
на прикладі Республіки Польща (39 осіб).

Також, у рамках швейцарсько-українського проекту «Підтримка 
децентралізації України» для сільських, селищних голів, представників районних 
державних адміністрацій (60 осіб) був проведений тематичний короткостроковий 
семінар з питань умов та порядку подання проектних пропозицій на конкурс 
проектів з покращення доступу до питного водопостачання.

У 2015 році:
В рамках професійної програми для начальників відділів (завідувачів) 

секторів розвитку сільської місцевості райдержадміністрацій (15 осіб) та для 
новообраних голів районних рад, міських рад міст обласного значення (17 осіб) 
були розглянуті питання залучення інвестицій та функціонування аграрного 
ринку управління агропромислового розвитку.

У рамках короткострокових семінарів були проведені тематичні зустрічі 
щодо реалізації державної політики залучення інвестицій для адміністраторів 
центрів надання адміністративних послуг у Вінницькій області (64 особи), 
міських голів малих міст, селищних голів (71 особа) та керуючих справами 
районних рад, міських рад, міст обласного значення (17 осіб).

Бухгалтери сільських, селищних рад у рамках тематичного 
короткострокового семінару прослухали навчальний курс щодо залучення та 
використання іноземного капіталу в розвиток регіону (466 осіб).

За програмою короткострокового семінару підвищили кваліфікацію 75 
представників державних підприємств, установ і організацій області, 
відповідальних за стратегічне планування розвитку підприємств щодо 
моніторингу, оцінки проектів та програм за європейською методологією та 
залучення інвестицій.

У 2016 році:
За професійною програмою 37 міських, селищних, сільських голів (цільова 

група) з питань розвитку місцевих ініціатив у рамках проекту «Академія 
управління територією», 172 новообраних сільських голів області та 57 міських, 
селищних, сільських голів та лідерів громадських організацій пройшли 
підвищення кваліфікації з питань формування державної політики залучення 
іноземних інвестицій.

За програмою короткострокового семінару-практикуму щодо порядку та 
проведення електронних закупівель з метою ефективного використання 
інвестиційних ресурсів пройшли навчання розпорядники коштів державного та 
місцевого бюджетів: бухгалтери, голови та члени тендерних комітетів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів, 
обласної Ради, районних рад, міських рад міст обласного значення, 
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, установ і організацій Вінницької області (258 осіб).

У рамках тематичних короткострокових семінарів голови районних 
державних адміністрацій та районних рад (43 особи), працівники архітектурно-



містобудівної ради при Департаменті будівництва, містобудування та архітектури 
Вінницької облдержадміністрації (27 осіб), заступники голів 
райдержадміністрацій, міських голів та представники підприємств, установ і 
організацій у Вінницькій області (61 особа) у рамках проекту «Нарощування 
потенціалу та передача знань для підвищення і вдосконалення професійних 
навичок у галузі управління відходами у Вінницькій області» прослухали 
навчальний курс «Залучення інвестицій».

Протягом року в Центрі працюють тематичні постійно діючі семінари для 
відповідальних осіб за написання грантових проектів райдержадміністрацій, 
районних рад, міських рад міст обласного значення, структурних підрозділів 
облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області (164 особи) 
та міських, сільських, селищних голів у рамках проекту «Академія управління 
територією» (25 осіб) з питань активізації громади та тренінги щодо написання 
проектів із залучення інвестицій.

З 2015 року Центр активно співпрацює з фондом «Східна Європа» з питань 
впровадження електронного урядування в управлінську діяльність. В ході 
реалізації проекту «ЕОАР» регулярно проводяться навчання для працівників 
райдержадміністрацій щодо залучення інвестицій для створення та 
функціонування ЦНАПів та впровадження електронної демократії.
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