Додаток 5 до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
для осіб з вищою освітою
1.Інформація про наявність бібліотеки*

Найменування
бібліотеки

Площа, 
м. метрів

Обсяг фондів
навчальної,
наукової
літератури,
примірників

Площа читального
залу,. метрів,
кількість місць

Примітка

За тематикою:
«Державне
управління,
фінанси,
економіка
Публічна
Щорічно
тощо» - 49 000
бібліотека ім. Лесі
2714 м²
273 750
обслуговує 28,0 примірників
Українки
тис. користувачів (18% від
загальної
кількості
бібліотечного
фонду)
* Додаток 4 до ліцензійної справи (Договір № 2 від 04.02.2013 року з Публічною бібліотекою
ім. Л.Українки).

З 1980 року бібліотеку реорганізовано в Центральну міську. На її базі здійснюється
централізоване комплектування, бібліотечне та електронне опрацювання інформаційних
ресурсів 90 публічних бібліотек міста. З 1992 року ведеться єдиний електронний каталог
на фонди всіх бібліотек для дорослих. Доступ до нього забезпечено через комп'ютерну
мережу Інтернет в цілодобовому режимі.
Електронний каталог видань 91-ї публічної бібліотеки Києва, доступ до текстової
та бібліографічної бази даних всіх законодавчих актів України, всіх розпоряджень голови
Київської міської державної адміністрації та рішень Київської міської Ради, а також 3,5
тисячі книг на електронних носіях.
Фонди бібліотеки містять видання українською та іноземними мовами, рідкісні,
нотні та образотворчі видання, естампи тощо в тому числі на електронних носіях
інформації. Бібліотека передплачує щорічно понад 600 назв газет та журналів. Публічна
бібліотека імені Лесі Українки є центральним книгосховищем, науково-методичним
центром для публічних бібліотек міста, базовою бібліотекою Головного управління
культури і мистецтв Київської міської держадміністрації з питань бібліотечного
будівництва.
З 1992 року бібліотека наступально впроваджує нові комп'ютерні технології, що
дають можливість забезпечити вільний доступ користувачам до світових інформаційних
ресурсів.
Разом з Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської держадміністрації) активно працює над реалізацією бібліотечних
програм, спрямованих на розвиток бібліотечної справи, зміцнення матеріально-технічної
бази бібліотек міста, забезпечення їх матеріально-технічними ресурсами, збереження та
поповнення бібліотечного фонду, впровадження в їх діяльність нових інформаційних
технологій, вдосконалення системи управління бібліотечною справою тощо. У своїй
роботі бібліотека керується рекомендаціями з питань розвитку публічних бібліотек
Європи (проект PULMAN).

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою
навчальною літературою
Автор (прізвище,
Найменування ім’я та по батькові)
підручника,
навчальної
дисципліни
навчального
посібника тощо

Найменування
видавництва, рік
видання

Кількість
примірників

Фінансові операції, що підлягають
обов’язковому та внутрішньому
фінансовому моніторингу: посібник для
проведення практичних занять

К: КМІПК, 2019 –
28 с.

65

С.І. Шевченко,
А.О. Бондар,
Т.П. Репецька

Управління ризиками та оцінка ризиків:
навчально-методичний посібник

К: ТОВ
«Видавничополіграфічний дім
«Формат», 2017 –
110 с.

48

Т.П. Репецька,
А.О. Бондар

Порядок зупинення фінансових операцій:
посібник для проведення практичних
занять

К: КМІПК, 2018 –
32 с.

65

Т.П.Репецька,
А.О. Бондар,
Ю.О. Ярина,
С.І. Шевченко

Застосування законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму чи фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення:
методичні рекомендації

К: ТОВ
«Видавничополіграфічний дім
«Формат», 2018 –
296 с.

50

Т.П. Репецька

Наочні матеріали:
Дії, які належать до легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом;
Система та суб’єкти фінансового
моніторингу;
Подання інформації з питань фінансового
К: КМІПК, 2018 –
моніторингу;
52 с.
Взяття на облік інформації про фінансову
операцію, що підлягає фінансовому
моніторингу;
Відповідальність за порушення вимог
законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом.

65

Т.П. Репецька

Контрольні питання для самостійної
перевірки рівня засвоєння навчального
матеріалу за програмою «Запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму чи фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення»

К: КМІПК, 2019 –
15 с.

50

Т.П. Репецька,
Ю.О. Ярина

Здійснення фінансового моніторингу
відповідно до Положення про здійснення
небанківськими фінансовими установами
фінансового моніторингу в частині надання
ними фінансової послуги щодо переказу
коштів: навчально-методичний посібник

К: КМІПК, 2018 –
46 с.

63

С.І. Шевченко

Виявлення публічних діячів та забезпечення
проведення фінансового моніторингу їх
К: КМІПК, 2017 –
32 с.
фінансових операцій: методичні
рекомендації

48

С.І. Шевченко

Ідентифікація, верифікація та вивчення
клієнтів: посібник для проведення
практичних занять

63

А.О. Бондар,
С.І. Шевченко

Фінансовий
моніторинг

Найменування підручника, навчального
посібника тощо

К: КМІПК, 2018 –
43 с.

3. Перелік фахових періодичних видань
№
з/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Найменування фахового періодичного видання
Актуальні проблеми державного управління. Збірник
наукових праць Одеського регіонального інституту
державного управління
Аспекти публічного управління
Вісник Національної академії державного управління при
Президентові України
Держава та регіони. Серія: Державне управління
Державна політика та економічний розвиток
Державне управління та місцеве самоврядування
Державне управління: удосконалення та розвиток
Економіка та держава. Серія державне управління
Ефективність державного управління
Наукові праці. Серія: державне управління
Публічне управління і адміністрування в Україні
Теорія та практика державного управління
Теорія та практика державного управління і місцевого
самоврядування

Рік надходження
09.03.2016

26.05.2014
21.12.2015
06.11.2014
29.12.2014
09.03.2016
06.11.2014
04.04.2018
09.03.2016
12.05.2015
04.04.2018
13.07.2015
29.12.2014

Ректор________________________С.І.Шевченко

