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ЗВІТ ПРО РОБОТУ 
Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
за 2012 рік 

  

1. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ЦЕНТРУ 
 

Центр працював відповідно до затверджених засновниками планів роботи та 
планів-графіків підвищення кваліфікації кадрів. Проте в силу різних об’єктивних 
причин первинний план-графік постійно уточнювався. Так, у 2012 році за 
погодженням із засновниками 30 навчальних заходів було вилучено з плану-
графіка, натомість додатково включено 28 навчальних заходів (перелік змін плану-
графіка подано у додатку 1). 

Головними причинами внесення змін до плану-графіка навчань у центрі були: 
доручення Нацдержслужби України,  реформування структури обласної державної 
держадміністрації та доручення керівництва облдержадміністрації, недостатні 
обсяги фінансування підвищення кваліфікації працівників територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади. 

 

Всього протягом 2012 року у центрі проведено 118 навчальних заходів, що на 
2 навчальні заходи менше, ніж планувалося. Навчання ж пройшли 3675 слухачів 
(за формою звітності Нацдержслужби) при плані  2710 (додаток 2). 

План-графік навчань в центрі на 2012 рік за кількістю навчальних заходів 
виконаний на 98,3 відсотка, а за кількістю слухачів - на 135,6 відсотка.  

 

Окрім цього відповідно до доручень Нацдержслужби та облдержадміністрації 
на базі центру в 2012 році проведено ряд навчань управлінських кадрів, які 
організовувалися спільно з територіальним органом Нацдержслужби, іншими 
державними органами і закладами, але не враховувалися в загальні результати 
навчальної роботи (за встановленими формами звітності) у центрі за рік.  

Так, відповідно до доручень Президента України від 15.03.2012 року        
№1-1/598, Прем’єр-міністра України від 20.03.2012 року №10984/1/1-12, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 року №189-р «Про 
затвердження плану заходів з виконання завдань соціальної політики на 2012 рік», 
листа Міністерства соціальної політики України від 26.04.2012 року №228/0/15-
12/56 «Про надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення», 
листа Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 24.05.2012 
№3371/6/1-12/001-007 центром в 2012 році проведено два тематичні 
короткострокові семінари «Надання соціальних послуг найуразливішим верствам 
населення», на яких пройшли навчання 264 кандидати на зайняття посад фахівців 
із соціальної роботи районних, міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді. 

У 2012 році  на базі центру проведено другий тур щорічного Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий державний службовець» для керівників і спеціалістів обласної 
та районних державних адміністрацій у кількості 40 осіб, а також за дорученням 
Національного агентства України з питань державної служби вперше проведено 
конкурсний відбір кандидатів для Президентського кадрового резерву «Нова еліта 
нації», в якому взяла участь 51 особа.  
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В підсумку планований обсяг навчальної роботи у людино-днях щодо 
навчання працівників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування за кошти загального фонду обласного бюджету виконано 
відповідно на 126,08 відсотка (8193 людино-дні при плані 6498 людино-днів), а 
щодо навчання працівників територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади в області та працівників місцевих органів виконавчої влади і 
посадових осіб місцевого самоврядування за кошти державного бюджету 
виконано на 32,28 відсотка (636 людино-днів при плані 1970 людино-днів)              
у зв’язку із зменшенням замовникам навчань обсягу фінансування підвищення 
кваліфікації кадрів і передачею Нацдержслужбою державного замовлення на 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування з питань запобігання і протидії корупції Івано-Франківському 
національному технічному університету нафти і газу. 
Характеристику інтенсивності навчальної діяльності центру в 2000-2012 роках 
подано на діаграмі 1.  

Інтенсивність навчальної діяльності центру в 2000-2012 роках
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Аналіз виконання плану навчання кадрів в центрі у 2012 році за видами 

навчальних заходів (з урахуванням додаткових доручень Нацдержслужби і 
облдержадміністрації) подано в таблиці 1: 

Таблиця 1 
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1 Професійні програми 14 12 85,7 327 266 81,3 
2 Тематичні постійно діючі семінари 16 21 131,3 263 428 162,7 
3 Тематичні короткострокові семінари 62 70 112,9 1350 1775 131,5 
4 Виїзні тематичні семінари 28 15 53,6 770 1206 156,6 

ВСЬОГО 120 118 98,3 2710 3675 135,6 
5 Участь у другому турі щорічного Всеукраїнського 

конкурсу "Кращий державний службовець"  2   40  

6 Конкурсний відбір кандидатів для Президентського 
кадрового резерву «Нова еліта нації»  1   51  

7 Тематичний короткостроковий семінар «Надання 
соціальних послуг найуразливішим верствам населення»  2   264  

РАЗОМ 120 123 102,5 2710 4030 148,7 

Діаграма 1
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Аналіз виконання плану за видами підвищення кваліфікації, за категоріями 
слухачів, а також у порівнянні з попереднім роком подає таблиця 2. 

 

У розрізі категорій слухачів перевиконано планові завдання за всіма видами 
навчань та всіма категоріями слухачів: пройшли навчання 1722 державні 
службовці області при плані 1634, 1824 посадові особи місцевого самоврядування 
при плані 1056 та 129 працівників бюджетних підприємств, установ та організацій 
при плані 20, таблиця 3. У зв’язку із нестачею коштів на відрядження для 
навчання меншою від планової є кількість державних службовців – працівників 
райдержадміністрацій, які підвищили кваліфікацію. 

У зв’язку із скасуванням планових навчань слухачів із зазначених вище 
причин меншою від планової (на 61 чол.) є загальна кількість слухачів, що 
навчалися за професійною програмою підвищення кваліфікації, таблиця 4.  

Таблиця 2 
Чисельність слухачів ,  

 які підвищили кваліфікацію у 2011-2012 рр. за видами навчань 
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  Таблиця 4 
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ НАВЧАННЯ 

за видами підвищення кваліфікації 

Вид навчання 
План навчання 
слухачів (чол.) 
на 2012 р. 

Фактично 
пройшли 

навчання (чол.) 

Відхилення 
від плану 

Виконанн
я плану у 

% 
Професійна програма 327 266 -61 81,3 
Тематичний короткостроковий  семінар 1350 1775 +425 131,5 
Тематичний постійно діючий  семінар 263 428 +165 162,7 
Виїзні одноденні семінари 770 1206 +436 156,6 

Всього 2710 3675 +965 135,6 

Таблиця 3 
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ НАВЧАННЯ 

за категорією слухачів 

Категорія слухачів 
План навчання 
слухачів (чол.) 

на 2012р. 

Фактично 
пройшли 

навчання (чол.) 

Відхилення 
від плану 

Виконання 
плану у %  

Державні службовці – працівники місцевих 
органів виконавчої влади 1409 1202 -207 85,3 
Державні службовці – працівники 
територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади 

225 520 +295 231,1 

Посадові особи місцевого самоврядування 1056 1824 +768 172,7 
Працівники бюджетних підприємств, 
установ та організацій 20 129 +109 645,0 

Всього 2710 3675 +965 135,6 
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В цілому центром в 2012 році перевиконано річні планові показники щодо 
навчальної роботи. Фактичні показники навчання окремих фахових груп 
працівників виконано: 

- державних службовців (працівників місцевих органів виконавчої влади та 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади) на 105,4 відсотка 
(факт - 1722 осіб, план - 1634 осіб); 

- посадових осіб місцевого самоврядування на 172,7 відсотка (факт - 
1824 осіб, план - 1056 осіб); 

- працівників державних підприємств, установ та організацій на 
645,0 відсотків (факт - 129 осіб, план - 20 осіб). 

 
2. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Навчальний процес з підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій здійснюється центром за професійними програмами підвищення 
кваліфікації, програмами тематичних постійно діючих, короткострокових та 
виїзних семінарів. 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
забезпечує поглиблення і оновлення управлінських, правових, соціальних, 
фінансово-економічних професійних знань та набуття організаторських,  
комунікаційних навичок управлінської діяльності. 

Центром здійснюється пошук і впровадження в навчальний процес нових 
освітніх технологій, інноваційних форм та методів навчання з використанням 
сучасної комп’ютерної техніки, вивчення позитивного досвіду роботи, проведення 
виїзних практичних занять, стажування на робочому місці у структурних 
підрозділах облдержадміністрації, проведення тренінгів, тестувань,  тощо. 

Основними видами навчальних занять в центрі є лекції, семінарські, 
тренінгові заняття, практичні аудиторні та виїзні заняття, тематичні зустрічі та 
дискусії, ділові ігри, моделювання та аналіз конкретних ситуацій, обмін досвідом 
роботи, групові та індивідуальні консультації, проведення “круглих столів” та 
відеоконференцій,  стажування і тренінги. 

Слухачами центру є: працівники виконавчих апаратів обласної та районних 
рад; працівники сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих комітетів; 
працівники апаратів обласної та районних державних адміністрацій, їх 
структурних підрозділів; працівники територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади; керівники та спеціалісти підприємств, установ та організацій; 
депутати місцевих рад; лідери та активісти молодіжних громадських організацій. 

Основною метою навчально-методичної роботи центру у 2012 році було 
забезпечення потреб органів влади і бюджетних установ області у кваліфікованих 
кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і 
відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати новітні технології 
управління, сприяти соціально-економічному розвитку територій та бути 
готовими до ефективної професійної практичної діяльності в різних сферах 
управлінської діяльності, як в якості державних службовців місцевих органів 
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виконавчої влади і територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, так і в якості посадових осіб місцевого самоврядування. 

 

2.1. Основні напрямки навчально-методичної роботи 
 

У 2012 році в центрі за всіма видами навчання підвищили кваліфікацію 3675 
осіб. В тому числі в центрі навчання пройшли 1440 молодих слухачів віком до 35 
років, або 39,2 відсотка слухачів.  

  Протягом звітного року всього проведено 118 навчальних заходів, в тому 
числі навчань: 

- за професійними програмами підвищення кваліфікації  - 12; 
- на тематичних короткострокових семінарах                    -    70; 
- на тематичних постійно діючих семінарах                -     21; 
- на тематичних виїзних одноденних семінарах                 -    15. 
 

Показники навчальної діяльності центру в 2012 році у порівнянні з 
попередніми роками подані на діаграмі 2,  у таблицях  5 і 6.   

800

1054
930

1032

1227 1228

1413
1518

2981

723
824

878

2312

194178143
71

1581
348

259

428

76
330

349

280

198

497
375

479
415

609

306

376416
305

266

399
226

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

рік

осіб 

Тематичні короткострокові семінари

Тематичні постійно діючі семінари

Професійні програми підвищення кваліфікації

Порівняння показників навчальної діяльності центру в 2000-2012 роках
(за чисельністю слухачів і видами підвищення кваліфікації)

 
 

Таблиця 5 

 

Кількість слухачів 

№
 п

/п
 Вид 

підвищення 
кваліфікації 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Професійні 
програми 
підвищення 
кваліфікації 

226 198 497 375 479 415 609 305 416 376 306 399 266 

2 Тематичні 
короткострокові 
семінари 

723 1216 824 1054 878 930 1032 1227 1228 1413 1518 2312 2981 

3 Тематичні 
постійно 
діючі 
семінари 

76 81 15 71 143 178 194 259 348 280 349 330 428 

ВСЬОГО: 1025 1495 1336 1500 1500 1523 1835 1791 1992 2069 2173 3041 3675 

Діаграма 2
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Таблиця 6 

 

За період 2012 року розроблено та реалізовано 8 професійних програм 
підвищення кваліфікації (додаток 3, діаграма 3) для таких категорій слухачів: 

- спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрацій, VІІ категорії 
посад, 2 навчальні групи; 

- керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій, VІ 
категорія посад, 1 навчальна група; 

- працівників, які відповідають за ведення діловодства у загальних відділах 
апаратів та структурних підрозділах райдержадміністрацій та міськвиконкомів, 1 
навчальна група; 

- начальників служб у справах дітей райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів, 1 навчальна група; 

- завідувачів секторів служб у справах дітей районних державних 
адміністрацій та міськвиконкомів, 1 навчальна група; 

- секретарів сільських та селищних рад, 2 навчальні групи; 
- головних бухгалтерів, спеціалістів з бухгалтерського обліку виконавчих 

комітетів сільських та селищних рад, 2 навчальні групи; 
- спеціалістів Державної фінансової інспекції в області, 1 навчальна група. 
 

У рамках усіх навчань за професійними програмами підвищення кваліфікації 
проводилося стажування слухачів на робочому місці у відповідних структурних 
підрозділах обласної державної адміністрації та Державної фінансової інспекції, 
яким передбачалося вивчення структури органу  та його функцій, галузевих 
напрямів роботи його керівників і фахівців. 

 

Кількість навчальних заходів 

№
 п

/п
 Вид 

навчального 
заходу 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Професійні 
програми 
підвищення 
кваліфікації 

12 9 17 14 19 19 23 16 19 18 13 16 12 

2 5-денні 
тематичні 
семінари 

— — — — — — — 1 — 1 2 1 1 

3 4-денні 
тематичні 
семінари 

12 6 1 7 5 1 1 — — — — 1 — 

4 3-денні 
тематичні 
семінари 

5 17 17 25 16 38 12 29 20 22 15 16 21 

5 2-денні 
тематичні 
семінари 

1 1 1 — 1 3 — 3 5 5 14 10 25 

6 1-денні 
тематичні 
семінари 

10 21 11 5 7 5 19 11 16 20 20 37 38 

7 Тематичні 
постійно діючі 
семінари 

3 3 1 4 12 13 15 17 19 18 20 19 21 

ВСЬОГО: 43 57 31 41 41 79 70 77 79 84 84 100 118 
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Всього за професійними програмами підвищення кваліфікації з обов’язковим 
захистом слухачами випускних робіт пройшли 266 осіб, що склало 7,2 відсотка від 
загального числа слухачів, з них 130 осіб віком до 35 років, або 48,9 відсотка 
слухачів професійних програм.  
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Протягом 2012 року розроблено та реалізовано 33 програми тематичних 
короткострокових семінарів (додаток 3, діаграма 3). Навчанням на тематичних 
короткострокових семінарах (без врахування виїзних) було охоплено 1775 осіб, 
або 47,8 відсотка від загального числа слухачів, з них 808 осіб віком до 35 років, 
або 45,5 відсотка слухачів тематичних короткострокових семінарів.  

Оновлено та реалізовано програми 8 тематичних постійно діючих  семінарів. 
На тематичних постійно діючих семінарах пройшли навчання 428 осіб, або 11,5 
відсотка від загального числа слухачів, з них 212 осіб віком до 35 років, або 49,5 
відсотка слухачів тематичних постійно діючих  семінарів.  

Розроблено та реалізовано програму виїзних тематичних семінарів. На 
виїзних тематичних семінарах навчалися 1206 осіб, або 32,5 відсотка від 
загального числа слухачів, з них 290 осіб віком до 35 років, або 24,0 відсотка 
слухачів виїзних тематичних семінарів. 

 

Розробка програм тематичних постійно діючих, короткострокових і виїзних 
семінарів проводилася в центрі відповідно до Методичних рекомендацій щодо 
розробки типових програм тематичних постійно діючих і короткострокових 
семінарів, тренінгів, затверджених наказом Національного агентства України з 
питань державної служби від 25 травня 2011 року №134.  

 

Всього на тематичних семінарах навчання пройшли 3409 слухачів (в тому 
числі 1310 осіб віком до 35 років або 38,4 відсотка від загальної кількості слухачів 
семінарів), з них 1700 посадових осіб місцевого самоврядування (в тому числі         
492 особи віком до 35 років або 28,9 відсотка), 1091 працівник місцевих органів 
виконавчої влади (в тому числі 520 осіб віком до 35 років або 47,7 відсотка),         

Діаграма 3
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495 працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади      
(в тому числі 238 осіб віком до 35 років або 48,1 відсотка), 123 працівники 
бюджетних установ (в тому числі 60 осіб віком до 35 років або 48,8 відсотка). 

 

Належний рівень підвищення кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування забезпечувався центром шляхом 
надання слухачам навчально-методичних матеріалів.  

 

До викладання у центрі в 2012 році залучено 194 викладачів, з них 8 докторів 
наук, професорів  та 27 кандидатів наук, доцентів, у тому числі 6 кандидатів наук з 
державного управління, 10 магістрів державного управління та 13 магістрів 
державної служби. Протягом року заняття в центрі проводили 28 працівників 
вищих навчальних закладів та  146 працівників органів влади. 
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З метою залучення до викладання висококваліфікованих фахівців здійснювалася 

співпраця з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і 
газу, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, 
Івано-Франківським факультетом Національного університету «Одеська юридична 
академія», обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Західним 
регіональним центром страхового фонду документації, представництвом Фонду 
Ганса Зайделя в Україні, управлінням державної служби Головдержслужби 
України в Івано-Франківській області, Головним управлінням юстиції в області, 
Державною податковою адміністрацією в Івано-Франківській області, Головним 
управлінням Державної казначейської служби України в області, Управлінням 
міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області, Івано-
Франківським обласним відділенням фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності, обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, Івано-Франківським обласним військовим комісаріатом, Державним 
управлінням охорони навколишнього природного середовища в області, 
регіональним фондом підтримки підприємництва по Івано-Франківській області, 
обласним комітетом профспілки працівників державних установ, Агентством 

Діаграма 4
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розвитку приватної ініціативи, обласною організацією Товариства винахідників і 
раціоналізаторів України, громадським центром «Ділові ініціативи», громадською 
організацією «Туристична асоціація Івано-Франківщини», громадською 
організацією «Мережа сприяння конкурентоспроможності та інноваційності». 

 

Протягом 2012 року викладачі провели в центрі всього 2519 академічних 
годин занять, з них за професійними програмами проведено 864 академічних 
години, за програмами тематичних семінарів – 1655 академічних годин, в тому 
числі за програмами тематичних постійно діючих семінарів – 500 академічних 
годин і за програмами тематичних короткострокових семінарів – 1065 академічних 
годин, за програмами виїзних тематичних семінарів – 90 академічних годин.  
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Із загальної кількості академічних годин (2519) докторами наук проведено 

117 академічних годин (4,6 відсотка), кандидатами наук – 463 академічних години 
(18,4 відсотка), в тому числі кандидатами наук з державного управління проведено 
117 годин занять або 25,3 відсотка від кількості академічних годин занять, 
проведених кандидатами наук, і 1939 академічних годин (77,0 відсотків) 
проведено магістрами та викладачами без наукового ступеня.  

 

2.2. Пріоритетні напрямки навчальної роботи у 2012 році 
 

Підвищення кваліфікації слухачів центру у 2012 році здійснювалося за такими 
пріоритетними напрямками: 

- впровадження нового законодавства про державну службу, 
- запобігання і протидії корупції, 
- реалізація державної соціальної політики, 
- ділове українське мовлення, 
- доступ до публічної інформації в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування, 
- інвестиційна та інноваційна діяльність, 
- участь у конкурсах проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, 
-  правове регулювання земельних відносин, 
- залучення громадськості до розвитку місцевого самоврядування у 

територіальній громаді, 

Діаграма 5
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- інформатизація органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, 

- залучення молоді до державної служби, розвиток лідерства на державній 
службі, 

- підвищення кваліфікації державних службовців через участь у щорічному 
Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець» 

- підвищення кваліфікації державних службовців - активу профспілки 
працівників державних установ. 
 

Окремими важливими напрямками навчальної діяльності в центрі були: 
бухгалтерський облік та звітність у бюджетних установах; навчання слухачів з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції; формування, ведення та 
використання страхового фонду документації. 

 

2.2.1.Підвищення кваліфікації державних службовців з питань впровадження 
нового законодавства про державну службу. Навчання працівників кадрових 
служб державних органів. 

Підвищення кваліфікації слухачів центру з питань впровадження нового 
законодавства про державну службу здійснювалося на виконання пункту 200.1. 
розділу «Організаційне забезпечення створення професійної та ефективної 
державної служби» Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом 
Президента України від 12.03.2012 №187/2012, та листа Національного агентства      
України з питань державної служби від 30.05.2012 №112/71/22-12 за програмами 
тематичного постійно діючого семінару «Організація роботи кадрової служби 
органу виконавчої влади» і тематичного короткострокового семінару 
«Організаційне забезпечення створення професійної та ефективної державної 
служби» (таблиця 7).  

Таблиця 7 
Термін 

навчання 
Категорії 
слухачів 

Кількість 
осіб 

Кількість 
годин 

Вид підвищення 
кваліфікації 

14.09.12 Керівники апаратів (керівники державної 
служби) районних державних адміністрацій 13 

21 
(в т.ч. 7 

аудиторних) 
14.09.12 Керівники і спеціалісти кадрових служб (служб 

персоналу) структурних підрозділів 
облдержадміністрації  

25 
21 

(в т.ч. 7 
аудиторних) 

14.09.12 Керівники і спеціалісти кадрових служб (служб 
персоналу) апаратів райдержадміністрацій 14 

21 
(в т.ч. 7 

аудиторних) 

Тематичний 
короткостроковий 

семінар “Організаційне 
забезпечення створення 
професійної та ефективної 

державної служби” 

20.09.12 Керівники кадрових служб (служб персоналу) 
апаратів райдержадміністрацій 

 14 6 

Тематичний  
постійно діючий семінар 

"Організація роботи кадрової 
служби органу виконавчої 

влади" 
04.10.12 Керівники і спеціалісти кадрових служб 

структурних підрозділів 
райдержадміністрацій 

85 
21 

(в т.ч. 7 
аудиторних) 

11.10.12 Керівники державної служби та керівники 
служб персоналу територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади в 

області 

57 6 

12.10.12 Спеціалісти служб персоналу (кадрових служб) 
територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади в області 
33 6 

Тематичний 
короткостроковий 

семінар “Організаційне 
забезпечення створення 
професійної та ефективної 

державної служби” 

ВСЬОГО 241 особа 
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Слухачі зазначених семінарів для глибшого вивчення зазначеної тематики 
були забезпечені навчально-методичними матеріалами – випуском №56/12 
«Особливості проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на 
зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування та декларування доходів державними службовцями», випуском 
№62/12 «Рекомендації стосовно проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які 
претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування», випуском № 63/12 «Кадровикові про захист 
персональних даних» та роздатковими  матеріалами з питань впровадження 
нового Закону України «Про державну службу». 

 

На виконання пункту 15 Плану заходів з виконання Концепції реалізації 
державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 року №767, 
в центрі у 2012 році до процесу навчання посадових осіб центральних і місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування центром 
запроваджено програму тематичного постійно діючого семінару «Організація 
проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на 
зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування» для державних службовців V-VІІ категорій посад, які ведуть 
питання кадрової роботи в підрозділах обласної державної адміністрації та 
районних державних адміністрацій, на яких охоплено навчанням охоплено         
111 слухачів або 25,8 відсотка від загальної кількості слухачів тематичних 
постійно діючих семінарів, в тому числі 47 осіб (42,3 відсотка) віком до 35 років. 
Серед слухачів семінару 106 осіб (95,5 відсотка) – державні службовців місцевих 
органів виконавчої влади, 3 особи (2,7 відсотка) – працівники органів місцевого 
самоврядування і 2 особи (1,8 відсотка) – інші працівники державних установ і 
організацій. 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань впровадження 
нового законодавства про державну службу пройшли всього 347 слухачів (в тому 
числі 147 осіб, або 40,4 відсотка віком до 35 років), з них 257 державних 
службовців місцевих органів виконавчої влади та 90 державних службовців 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади. 

 

2.2.2. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 
№642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на 
державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» центр у 2012 
році продовжував роботу з підвищення кваліфікації слухачів з питань запобігання 
і протидії корупції. Центром розроблено, погоджено та реалізовано програми 
одноденних та дводенних тематичних короткострокових семінарів з питань 
запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого 
самоврядування: “Запобігання і протидія корупції в органах виконавчої влади” та 
“Запобігання і протидія корупції в органах місцевого самоврядування”, “Вимоги 
нового антикорупційного законодавства щодо декларування доходів і проведення 
спецперевірки при прийнятті на посаду державного службовця».  
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Всього проведено 38 навчань  антикорупційної тематики, з них                 
23 аудиторних навчання із запобігання і протидії корупції для різних категорій 
осіб, якими охоплено 579 державних службовців різних категорій та 7 працівників 
бюджетних установ (таблиця 8): 

Таблиця 8 

Дата Категорія осіб, залучених до навчання К-сть 
осіб 

1 2 3 

23-24 січня Начальники управлінь у складі головних управлінь, начальники відділів 
структурних підрозділів і апарату облдержадміністрації 14 

25-26 січня Спеціалісти структурних підрозділів і апарату облдержадміністрації 24 
30-31 січня Начальники відділів, завідувачі секторів структурних підрозділів і апарату 

облдержадміністрації 24 
01-02 лютого Спеціалісти структурних підрозділів і апарату облдержадміністрації 26 
09-10 лютого Начальники управлінь, начальники відділів апаратів райдержадміністрацій 24 
27-28 лютого Начальники управлінь, начальники відділів апаратів райдержадміністрацій 26 

29 лютого 
Керівники кадрових служб структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації та територіальних органів  центральних органів виконавчої влади 
в області  

50 

01-02 березня Начальники відділів управлінь, завідувачі секторів апаратів 
райдержадміністрацій 23 

05-06 березня 
Працівники, які відповідають за роботу з попередження проявів корупції у 

структурних підрозділах облдержадміністрації та апаратах 
райдержадміністрацій 

28 

29-30 березня Начальники відділів управлінь, завідувачі секторів апаратів 
райдержадміністрацій 27 

20 червня Державні службовці V–VІІ категорій посад – працівники Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області 25 

21 червня Державні службовці V–VІІ категорій посад – працівники Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області 25 

26 червня Державні службовці V–VІІ категорій посад – працівники Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області 24 

28 серпня Державні службовці V–VІІ категорій посад – працівники Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області 25 

29 серпня Державні службовці V–VІІ категорій посад – працівники Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області 26 

30 серпня Державні службовці V–VІІ категорій посад – працівники Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області 23 

18 вересня Державні службовці V–VІІ категорій посад – працівники Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області 25 

19 вересня Державні службовці V– VІІ категорій посад – працівники Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області 25 

25 вересня Державні службовці V–VІІ категорій посад – працівники Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області 24 

26 вересня Державні службовці V–VІІ категорій посад – працівники управлінь і відділів 
Держкомзему України в Івано-Франківській області 24 

17 жовтня Державні службовці V–VІІ категорій посад – працівники Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області 23 

18 жовтня Державні службовці V–VІІ категорій посад – працівники Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області 27 

26 жовтня Державні службовці V–VІІ категорій посад – працівники Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області 24 

ВСЬОГО ОХОПЛЕНО НАВЧАННЯМ 586 
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Також центром проведено 15 виїзних навчань з питань запобігання і протидії 
корупції для посадових осіб місцевого самоврядування в районах Івано-
Франківської області та м. Калуші, якими охоплено 1206 слухачів, з них 1041 
посадова особа місцевого самоврядування, 103 державні службовці місцевих 
органів виконавчої влади, 16 державних службовців територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади та 46 працівників юридичних осіб 
публічного права.   

Всього у 2012 році навчаннями із запобігання і протидії корупції охоплено 
1792 особи, з них 698 державних службовців, 1041 посадова особа місцевого 
самоврядування та 53 працівники юридичних осіб публічного права. 

 

2.2.3. Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної соціальної 
політики 

Протягом 2012 року у центрі  підвищення кваліфікації на тематичних 
короткострокових семінарах з питань реалізації державної соціальної політики 
пройшли 78 слухачів. Дані про працівників, які пройшли підвищення кваліфікації 
із соціальних питань подано у таблиці 9. 

 Таблиця 9 
Дата 

проведення 
семінару 

Тематика семінарів  Категорія слухачів Кількість 
слухачів 

28-30 
травня 

Актуальні питання системи надання 
всіх видів соціальної допомоги 

Керівники та спеціалісти структурних 
підрозділів управлінь праці та соціального 
захисту населення райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів 

19 

25-26 
червня 

Дотримання вимог чинного пенсійного 
законодавства та здійснення перевірок 
правильності призначення (виплати) 
пенсій 

Керівники та спеціалісти відділів нагляду за 
додержанням вимог чинного пенсійного 
законодавства управлінь праці та 
соціального захисту населення 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів 

18 

12-13 
вересня 

Посилення соціального захисту 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

Керівники та спеціалісти структурних 
підрозділів управлінь праці та соціального 
захисту населення райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів 

19 

19-23 
листопада 

Організація та проведення соціальної 
роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, 
які опинилися у складних життєвих 
обставинах 

Спеціалісти районних та міських центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 22 

  ВСЬОГО: 78 
 

Як зазначалося вище, центром на виконання доручень Президента України 
від 15.03.2012 року №1-1/598, Прем’єр-міністра України від 20.03.2012 року 
№10984/1/1-12, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 року 
№189-р «Про затвердження плану заходів з виконання завдань соціальної 
політики на 2012 рік» проведено додатково два навчання на  тематичному 
короткостроковому семінарі «Надання соціальних послуг найуразливішим 
верствам населення» для кандидатів на зайняття посад фахівців із соціальної 
роботи районних, міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
якими охоплено 264 особи. 

Також на виконання плану дій з реалізації Концепції реформування системи 
соціальних послуг на період до 2012 року, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 30.07.2008 №1052, та з метою отримання 
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необхідних теоретичних знань та практичних навиків працівниками, які надають 
соціальні послуги, на базі центру організовано підвищення кваліфікації 
з елементами дистанційного навчання 10 осіб із числа завідувачів відділень 
соціальної допомоги вдома територіальних центрів соціального обслуговування. 
Центром було забезпечено умови для проведення навчання, надана відповідна 
технічна підтримка.  

 

2.2.4. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань ведення діловодства, ділового українського 
мовлення 

На виконання пункту 3 статті 1 Указу Президента України від 
20.02.2008 року №146 «Про деякі питання розвитку державної мовної політики» 
щодо вжиття заходів неухильного додержання вимог законодавства про мови 
посадовими і службовими особами органів виконавчої влади під час виконання 
ними службових обов’язків та на виконання пункту 1 основних заходів обласної 
Програми захисту і розвитку української мови на території Івано-Франківської 
області на 2013-2015 роки «Розроблення та впровадження механізму забезпечення 
поглиблення знань української мови та її використання в процесі виконання 
державними службовцями та посадовими особами органів місцевого 
самоврядування посадових обов’язків», затверджених рішенням обласної ради від 
23.08.2012 року №607–17/2012 центром приділялась значна увага належному 
рівню мовної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування. 

В 2012 році проведено 3 навчання на 32-годинному тематичному постійно 
діючому семінарі “Ділова українська мова у сфері державного управління” для 
працівників апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації, органів 
місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. На семінарах пройшли 
навчання 89 осіб, з них 41 працівник органів місцевого самоврядування, 
39 працівників місцевих органів виконавчої влади та 9 працівників бюджетних 
установ. 

Для самостійного опрацювання та використання у роботі слухачі семінару 
забезпечувалися випуском 50 серії «Навчально-методичні матеріали» «Загальне 
діловодство. Вимоги до оформлення документів». 

З метою поглиблення знань посадовців з ділової української мови до 
професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування включено заняття з мовної підготовки. 
Всіх слухачів професійної програми забезпечено випуском 50 серії «Навчально-
методичні матеріали» «Загальне діловодство. Вимоги до оформлення 
документів».  

Питання «Культура мовлення у сфері державного управління та мовленнєвий 
етикет» центром включено також до програм чотирьох тематичних 
короткострокових семінарів: «Актуальні питання удосконалення діяльності 
державних службовців», «Ефективне спілкування з відвідувачами місцевих 
органів влади», «Правове регулювання трудових відносин та соціального 
забезпечення працівників державних установ», «Організація та проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які опинилися у складних 
життєвих обставинах». 
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До проведення занять на тематичному постійно діючому семінарі “Ділова 
українська мова у сфері державного управління”, на зазначених тематичних 
короткострокових семінарах та на навчаннях слухачів за професійними 
програмами підвищення кваліфікації центром залучені науково-педагогічні 
працівники Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 
та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

З питань ділового мовлення всього протягом звітного періоду 2012 року 
навчалося 180 працівників апарату і структурних підрозділів 
облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та органів виконавчої 
влади, з них 67 осіб (37,2 відсотка) державних службовців місцевих органів 
виконавчої влади і 104 особи (57,8 відсотка) працівники органів місцевого 
самоврядування. 

 

2.2.5. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань доступу до публічної інформації в органах 
державної влади та органах місцевого самоврядування 

Центром приділялася значна увага вивченню державними службовцями, 
посадовими особами місцевого самоврядування, працівниками державних 
підприємств, установ та організацій норм Законів України «Про інформацію», 
«Про доступ до публічної інформації». Навчанням на тематичному 
короткостроковому семінарі охоплено 38 слухачів центру (з них 22 особи або 
57,9 відсотка віком до 35 років), в тому числі 13 державних службовців місцевих 
органів виконавчої влади і 25 посадових осіб місцевого самоврядування. 

В рамках навчань відбулася також презентація розробленого викладачами 
центру збірника довідково-інформаційних матеріалів «Забезпечення доступу до 
публічної інформації», у якому для державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування розміщені навчально-методичні матеріали, призначені 
забезпечити належний стан інформування громадян про діяльність місцевої влади. 
Заняття з питань доступу до публічної інформації проводилися також в рамках 
професійних програм підвищення кваліфікації. 

 

2.2.6. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань інвестиційної та інноваційної діяльності, 
інтелектуальної власності 

Навчання слухачів з питань інвестиційної та інноваційної діяльності 
проводилися відповідно до Указу Президента України від 11.07.06 № 606 «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року «Про 
стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного 
розвитку України», доручення Прем’єр-міністра України від 11.07.07 №30400/1/1-
07 на виконання листа Державного агентства з інвестицій та управління 
національними проектами України від 22.03.12 №0891/12 та розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 31.03.2011 року №192 щодо 
виконання плану заходів на 2011–2014 роки з виконання Програми економічних 
реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
влада».  

З цією метою центром у 2012 році розроблено і реалізовано чотири програми 
тематичних семінарів, з них одну програму тематичного постійно діючого 
семінару «Підготовка заявок для фінансування проектів, які потребують залучення 
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міжнародних позик» для працівників виконавчих апаратів районних рад та 
виконавчих комітетів міських рад та три програми тематичних короткострокових 
семінарів – «Сприяння місцевих органів влади розвиткові туризму» для керівників 
і спеціалістів, які ведуть питання туризму у структурних підрозділах обласної, 
районних державних адміністрацій, міськвиконкомів, «Планування та моніторинг 
реалізації інвестиційних проектів за допомогою методів сіткового аналізу» для 
працівників виконавчих комітетів міських рад (міст районного значення) і 
селищних рад, «Актуальні питання реалізації інвестиційної та інноваційної 
політики в області. Основи права інтелектуальної власності» для керівників і 
спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 
начальників управлінь (відділів) районних державних адміністрацій, посадових 
осіб міськвиконкомів, відповідальних за реалізацію інвестиційної та інноваційної 
політики в області.  

Із зазначених питань пройшли навчання всього 59 осіб (у тому числі 
29 працівників органів місцевого самоврядування, 25 державних службовців 
місцевих органів виконавчої влади та 5 осіб інших працівників бюджетних установ). 

 

Дані про освітні заходи центру, спрямовані на пропаганду та поширення 
знань про інноваційну діяльність, подано в таблиці 10. 

Таблиця 10  
Кількість осіб, які підвищили 

кваліфікацію з питань 
інноваційної діяльності  

у 2012 році 
Назва модулю професійної програми, семінару, круглого столу   

з питань інноваційної діяльності тощо 
Державні 
службовці 

Посадові особи 
місцевого 

самоврядування 
   

Тематичний постійно діючий семінар «Підготовка заявок для 
фінансування проектів, які потребують залучення міжнародних 
позик» 

1 11 

Тематичний короткостроковий семінар «Сприяння місцевих органів 
влади розвиткові туризму» 10 4 
Тематичний короткостроковий семінар «Планування та моніторинг 
реалізації інвестиційних проектів за допомогою методів сіткового 
аналізу» 

1 9 

Тематичний короткостроковий семінар «Актуальні питання реалізації 
інвестиційної та інноваційної політики в області. Основи права 
інтелектуальної власності» 

13 5 

Всього 25 29 
 

2.2.7. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування з 
питань участі у конкурсах проектів і програм розвитку місцевого самоврядування 

За програмою тематичного короткострокового семінару «Підготовка проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування», який спрямований на залучення 
більшої кількості територіальних громад до участі у Всеукраїнському та 
обласному конкурсах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, 
навчання пройшли 55 сільських, селищних голів, в тому числі 7 осіб 
(12,7 відсотків) віком до 35 років. Слід відзначити, що такі навчання центром  
проводяться щорічно. Результатом таких навчань можна вважати й те, що Івано-
Франківська область за кількістю поданих проектів та обсягом залучених коштів 
на реалізацію проектів-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування у 2011 році посіла третє місце. На реалізацію 
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зареєстрованих 43 проектів-переможців з державного бюджету вдалося залучити 
найбільшу суму серед усіх областей-учасниць – майже 2,6 мільйона гривень 
(Брухаль Г. Прикарпаттю вдалося залучити додатково майже 2,6 мільйона 
гривень/Голос України, 2012, № 227 (5477), С. 5).  

 

2.2.8. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування з 
питань правового регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища 

Центром приділялась значна увага підвищенню кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань правового регулювання земельних відносин. 
З цією метою центром проводилося навчання сільських, селищних голів та 
землевпорядників виконавчих комітетів сільських, селищних рад за програмою 
тематичного короткострокового семінару – «Правове регулювання земельних 
відносин».  

Всього у 2012 році проведено 8 навчань, якими охоплено 212 слухачів 
(11,9 відсотка від числа слухачів тематичних короткострокових семінарів), в тому 
числі 197 сільських, селищних голів, землевпорядників (92,9 відсотка) виконавчих 
комітетів сільських, селищних рад і 15 працівників (7,1 відсотка) державних 
установ і організацій, з яких 9 осіб (60,0 відсотків) віком до 35 років. 

Усіх слухачів семінару забезпечено електронним виданням «Правове 
регулювання земельних відносин» для самостійного поглиблення знань з питань 
правового регулювання земельних відносин. 

На виконання пункту 17 Національного плану дій з охорони навколишнього 
природного середовища на 2011–2015 роки, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №577-р, центром у 2012 році 
до професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 
самоврядування – секретарів сільських та селищних рад в навчальний модуль 
«Земельне та екологічне законодавство» включено також заняття на тему 
«Охорона навколишнього природного середовища в Україні». Навчанням 
охоплено всього 55 секретарів сільських та селищних рад, з них 13 осіб 
(23,6 відсотків) віком до 35 років. 

 

У 2012 році центром розроблено також навчальний модуль «Основи сталого 
розвитку та охорони навколишнього природного середовища», який буде 
включено до професійної програми підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 2013 році. 

 

2.2.9. Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань залучення громадськості до формування 
і реалізації державної політики та до розвитку місцевого самоврядування у 
територіальній громаді 

На виконання пункту 5 Плану заходів з впровадження Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету 
міністрів України від 18.07.2012 року №514-р та на виконання листа 
Національного агентства України з питань державної служби № 187/96/22 – 12 від 
02.10.2012 року центром у 2012 році для підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії 
з громадськістю у процесі формування і реалізації державної і регіональної 
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політики у 2012 році центром розроблено та реалізовано програми тематичних 
короткострокових семінарів «Ефективне спілкування з відвідувачами місцевих 
органів влади» і «Актуальні проблеми реалізації та висвітлення державної 
політики в області», тематичного постійно діючого семінару «Залучення громадян 
до розвитку місцевого самоврядування у територіальній громаді». 

Інформація про підвищення кваліфікації працівників органів державної влади 
і органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області з питань взаємодії 
з громадськістю у процесі формування і реалізації державної і регіональної 
політики у 2012 році подана в таблиці 11: 

Таблиця 11 
Кількість слухачів семінару 

Назва 
ЦППК 

Дата 
проведення 
семінару 

Державні  
службовці 

Посадові особи  
місцевого 

самоврядування 

Тематика семінарів  
(у тому числі лекції, тренінги, тощо) 

18-19.06, 
20-21.06. 30 2 

тематичний короткостроковий семінар «Ефективне 
спілкування з відвідувачами місцевих органів влади» 
(у тому числі теми «Спілкування з відвідувачами в 
органах влади. Стратегія і техніка ефективного 
спілкування» і «Організація інформування 
громадськості про діяльність місцевих органів 
виконавчої влади») 

14.02 20 6 

тематичний короткостроковий семінар «Актуальні 
проблеми реалізації та висвітлення державної 
політики в області» (у тому числі теми: 
«Інформаційно-аналітичне забезпечення органів 
влади та особливості залучення громадськості до 
реалізації державної політики», «Організація роботи 
з роз’яснення державної політики серед 
громадськості. Особливості державно-церковних 
відносин») 

13-14.03 
15-16. 03 1 42 

тематичний постійно діючий семінар «Залучення 
громадян до розвитку місцевого самоврядування у 
територіальній громаді» (у тому числі теми: 
«Залучення громадян до розвитку місцевого 
самоврядування у територіальній громаді») 

І т. 23-27.04 
ІІ т. 22-26.10; 
І т. 14-18.05 
ІІ т. 05-09.11; 
І т. 21-25.05 
ІІ т. 12-16.11 

51 - 

професійна програма підвищення кваліфікації 
спеціалістів структурних підрозділів районних 
державних адміністрацій, VІІ категорія посад (у 
тому числі теми «Забезпечення участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики») 

І т. 13-17.02 
ІІ т. 24-28.09; 
І т. 12-16.03 
ІІ т. 05-09.11 

- 56 

професійна програма підвищення кваліфікації 
секретарів сільських та селищних рад (у тому числі 
теми «Забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики, 
прийняття рішень органами місцевого 
самоврядування», «Взаємодія органів місцевого 
самоврядування з громадськими організаціями з 
питань збереження пам’яток історії і культури та 
пожвавлення історико-краєзнавчої і просвітницької 
роботи») 
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РАЗОМ: 102 106  
 

До професійних програм підвищення кваліфікації спеціалістів структурних 
підрозділів районних державних адміністрацій, VІІ категорія посад та секретарів 
сільських та селищних рад включено тематику з цього питання, зокрема теми 
«Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики, прийняття рішень органами місцевого самоврядування», «Взаємодія 
органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями з питань 
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збереження пам’яток історії і культури та пожвавлення історико-краєзнавчої 
і просвітницької роботи».  

 

Мета програми тематичного постійно діючого семінару «Залучення громадян 
до розвитку місцевого самоврядування у територіальній громаді», реалізація якої 
проходила за сприяння Фонду Ганса Зайделя (ФРН), полягала у наданні молодим 
сільським головам області теоретичних знань та практичних навиків щодо 
розвитку місцевого самоврядування у територіальній громаді, активізації 
громадян для залучення їх до участі у соціально-економічному розвитку громади 
шляхом започаткування місцевих ініціатив соціального, культурного, спортивно-
масового характеру з використанням німецького досвіду залучення громадськості 
до участі у суспільних ініціативах. Навчанням за програмою цього семінару 
охоплено 47 молодих сільських і селищних голів області. 

 

Всього навчанням з питань залучення громадськості до формування 
державної політики та розвитку місцевого самоврядування у територіальній 
громаді охоплено всього 208 слухачів, з них 102 (49,0 відсотків) державні 
службовці та 106 (51,0 відсотків) посадових осіб місцевого самоврядування (див. 
табл. 11). 

 

2.2.10. Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань інформатизації органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування 

В 2012 році центром на базі комп’ютерного класу проведено 17 (сімнадцять) 
тематичних семінарів з питань комп’ютерної грамотності працівників місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій. Навчання на семінарах дозволяє удосконалити 
знання та навики, необхідні в роботі державного службовця чи посадової особи 
місцевого самоврядування: налаштування і використання поштових програм, 
організації електронного документообігу, захисту персональних комп’ютерів від 
вірусів, створення та адміністрування сайтів, використання в роботі кадрових 
служб системи «Картка», тощо.  

Навчанням з питань комп’ютерної грамотності у звітному періоді охоплено 
259 слухачів, у тому числі 88 державних службовців місцевих органів виконавчої 
влади, 154 посадові особи місцевого самоврядування, 1 державний службовець 
центральних органів виконавчої влади і 16 працівників бюджетних організацій. 

Для забезпечення належного проведення навчального процесу з підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та 
проведення різноманітних комунікаційних заходів в центрі до послуг викладачів 
та слухачів є комп’ютерний клас на 11 робочих місць з доступом до мережі 
Інтернет з використанням оптоволоконних технологій, програмне забезпечення, 
сучасна проекційна апаратура, цифрова фото-, відео- і телевізійна техніка та 
спеціальні дошки. 

Для навчальних потреб центр має вихід до Інтернету, що дозволяє 
забезпечити доступ слухачів до інформаційних ресурсів центральних органів 
влади, проводити спільні заходи із іншими регіональними центрами, 
використовуючи сучасні інформаційні технології та підвищувати рівень 
інформатизації органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 
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В 2012 році центром на базі лабораторії технічних засобів навчання 
проведено 6 відео конференцій на різноманітну тематику спільно з Донецьким, 
Запорізьким, Кіровоградським, Миколаївським, Полтавським, Чернівецьким та 
Чернігівським обласними центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій, у яких взяли активну участь 
викладачі та слухачі центру.  

 

2.2.11. Підвищення кваліфікації молодих державних службовців. Навчання 
з питань залучення молоді до державної служби, розвитку лідерства на 
державній службі. Навчання активістів молодіжних організацій 

Центр постійно приділяє увагу навчанню молодих державних службовців 
і посадових осіб місцевого самоврядування. З метою їх професійного розвитку 
центром постійно удосконалюються програми навчання слухачів, які спрямовані 
на розширення професійних знань і навиків цієї категорії слухачів. Навчання дає 
можливість молодим посадовцям швидше адаптуватися на державній службі, 
виробити і закріпити організаційні та комунікаційні навики, планувати розвиток 
власної кар’єри та запобігати проявам корупції, вивчити досвід старших колег та 
здійснювати впровадження знань і досвіду в практику професійної діяльності на 
посадах в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. 

В 2012 році молоді державні службовці і посадові особи місцевого 
самоврядування навчались за професійними програмами та за програмами 
тематичних короткострокових семінарів.  

Зокрема, за професійними програмами підвищення кваліфікації пройшли 
навчання 130 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 
віком до 35 років, що склало 48,9 відсотка від загальної кількості слухачів 
професійних програм. 1338 молодих посадовців віком до 35 років навчались на 
тематичних семінарах, які реалізовані центром протягом року, що склало 
38,8 відсотка від загальної кількості слухачів тематичних семінарів. 

Найбільша кількість молодих посадовців пройшла навчання за програмами 
таких тематичних семінарів: «Залучення громадян до розвитку місцевого 
самоврядування у територіальній громаді» – 83,0 відсотки, «Планування 
службової кар’єри» – 75,6 відсотка, «Актуальні питання удосконалення діяльності 
державних службовців» - 66,7 відсотка, «Використання в роботі кадрових служб 
системи «Картка» - 66,7 відсотка, «Сприяння місцевих органів влади розвиткові 
туризму» – 64,7 відсотка, «Лідерство і формування команди» – 64,5 відсотка, 
«Ділова українська мова у сфері державного управління» – 58,4 відсотка, 
«Посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» - 57,9 відсотка, «Техніка комунікації та ведення 
переговорів» - 51,9 відсотка, «Ефективне спілкування з відвідувачами місцевих 
органів влади» - 51,5 відсотка. 

У березні 2012 року в центрі  розпочато навчання молодих сільських та 
селищних голів в рамках проекту «Формування громадянського суспільства у 
сільських та селищних громадах Івано-Франківської області» за підтримки та 
сприянням Фонду Ганса Зайделя. Метою проекту було формування осередків 
громадянського суспільства у сільських та селищних громадах Прикарпаття через 
активізацію участі громадян у розвитку місцевого самоврядування. 
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Всього протягом 2012 року в центрі за різними формами пройшли  навчання 
1468 осіб (39,5 відсотка) віком до 35 років, з них 610 (41,6 відсотка від осіб віком 
до 35 років) державних службовців місцевих органів влади, 535 (36,4 відсотка від 
осіб віком до 35 років) посадових осіб місцевого самоврядування, 
259 (17,6 відсотка від осіб віком до 35 років) працівників територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади та 64 (4,4 відсотка від осіб віком до 
35 років) працівники бюджетних організацій. 

Слід відзначити, що саме молодь була активним учасником  комунікативних 
заходів, які проводились у 2012 році. 

Слід також зауважити, що серед учасників ІІ туру щорічного Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий державний службовець» молодь віком до 35 років складала 
70,0 відсотків. 

Серед основних заходів з питань залучення молоді до державної служби, 
організованих у 2012 році, був проведений у центрі (01.11.2012 р.) круглий стіл з 
питань реалізації регіональних програм лідерства, організаторами якого 
виступили Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 
Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Управління державної служби 
в області, Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а учасниками 
круглого столу були голови молодіжних адміністрацій та молодіжних виконавчих 
комітетів області, науковці галузі знань "Державне управління", голови 
молодіжних громадських організацій, учасники програми "Президентський 
кадровий резерв "Нова еліта нації", переможці ІІ туру щорічного Всеукраїнського 
конкурсу "Кращий державний службовець". 

 

2.2.12. Підвищення кваліфікації державних службовців через участь у 
щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець» 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 року № 
1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний 
службовець» та наказу від 15.02.2012 року №29 Національного агентства України 
з питань державної служби у 2012 році на базі центру проходив другий тур 
щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».  

Для учасників другого туру щорічного  Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець» центром проведено два навчання на тематичному 
короткостроковому семінарі «Актуальні питання удосконалення діяльності 
державних службовців». У навчаннях приймали участь 45 слухачів, з яких 
44 державні службовців місцевих органів виконавчої влади та 1 державний 
службовець територіальних органів центральних органів виконавчої влади. 

Участь у другому турі щорічного  Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець» прийняли 40 державних службовців - керівників і 
спеціалістів обласної, районних державних адміністрацій, з них 28 осіб або 
70,0 відсотків до 35 років. В числі учасників другого туру щорічного  
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» були: 39 державних 
службовців місцевих органів виконавчої влади, з них 28 осіб або 71,8 відсотка 
віком до 35 років і 1 державний службовець територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади. 



 24

Динаміка участі державних службовців у ІІ турі щорічного Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий державний службовець» в області у 2009–2012 роках 
приведена на діаграмі 6 
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Для забезпечення належного рівня підготовки учасників до конкурсних 
випробувань центром їм було надано збірник довідкових і навчально-методичних 
матеріалів. 

 

З метою обміну успішним досвідом щодо проведення другого туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в травні 2012 року 
центром проведено спільно з Запорізьким  обласним центром перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій веб-конференцію 
на тему «Регіональний досвід проведення другого туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». Веб-конференція 
пройшла за участю працівників апарату обласних державних адміністрацій Івано-
Франківської та Запорізької областей, начальників Управлінь державної служби 
Головного управління державної служби України в областях, працівників 
обласних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників  органів 
державної влади та місцевого самоврядування, а також переможців конкурсу 
«Кращий державний службовець»  2011 року. 

У вересні 2012 року в центрі відбувся  круглий стіл на тему «Актуальні 
питання проведення Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». 
Учасники круглого столу обговорили проблемні питання проведення щорічного 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та ознайомилися з 
презентацією досвіду участі у III турі Конкурсу. Захід організовано спільно з 
Управлінням державної служби в області. 

 

2.2.13. Підвищення кваліфікації державних службовців – активу профспілки 
працівників державних установ 

Відповідно до плану-графіка навчань на 2012 рік в обласному центрі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
проходило підвищення кваліфікації державних службовців – активу профспілки 
працівників державних установ на трьохденному тематичному короткостроковому 
семінарі «Правове регулювання трудових відносин та соціального забезпечення 

Діаграма 6
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працівників державних установ» для працівників райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів, бюджетних установ та інших профспілкових активістів. 
Програма семінару охоплювала питання регулювання трудових відносин та 
соціального забезпечення працівників місцевих органів влади та реалізації 
державної соціальної політики в області. 

Навчанням за тематикою названого семінару охоплено 30 слухачів, з них 
15 або 50,0 відсотків осіб до 35 років. В числі слухачів було 13 державних 
службовців місцевих органів виконавчої влади (43,3 відсотка), 2 працівники 
органів місцевого самоврядування, 14 державних службовців територіальних 
органів центральних органів виконавчої влади, і 1 працівник державної установи. 

 

2.2.14. Інші актуальні навчання 
 

2.2.14.1 Підвищення кваліфікації спеціалістів з бухгалтерського обліку  
бюджетних установ 

Відповідно до плану-графіка навчань на 2012 рік центром проведено два 
навчання головних бухгалтерів, спеціалістів з бухгалтерського обліку структурних 
підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних 
адміністрацій, виконавчих апаратів районних рад, міськвиконкомів на 
тематичному короткостроковому семінарі “Бухгалтерський облік та звітність у 
бюджетних установах”. Навчанням охоплено 60 слухачів, з них 21 особа віком до 
35 років, в тому числі 26 посадових осіб місцевого самоврядування, 30 державних 
службовців місцевих органів виконавчої влади і 4 працівники державних 
підприємств, установ і організацій. 

 

Тематичний короткостроковий семінар “Ведення бухгалтерського обліку та 
складання звітності в службі зайнятості відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для державних службовців  
V -VІІ категорій посад - працівників структурних підрозділів обласного, районних, 
міськрайонних центрів зайнятості та Івано-Франківського центру професійно-
технічної освіти державної служби зайнятості обласним центром перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
відбулося підвищення кваліфікації державних службовців організовано на 
договірних умовах. Кваліфікацію на ньому підвищили 22 фахівці. 

 
 

2.2.14.2 Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів відділів ведення 
Державного реєстру виборців апаратів райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів 

На виконання Закону України «Про Державний реєстр виборців» від 
22.02.2007 року  №698-V, Закону України „Про вибори народних депутатів України” 
від 17 листопада 2011 року №4061– І; Постанови центральної виборчої комісії від 
24 січня 2012 року №12 "Про форми іменних запрошень на вибори народних 
депутатів України 28 жовтня 2012 року" та на виконання плану-графіка навчань на 
2012 рік в обласному центрі відбулося підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування проведено навчання 
слухачів – керівників та спеціалістів відділів ведення Державного реєстру 
виборців апаратів райдержадміністрацій та міськвиконкомів на тематичному 
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короткостроковому семінарі «Актуальні питання ведення Державного реєстру 
виборців у період підготовки виборів народних депутатів України». Навчанням 
охоплено 26 слухачів (в тому числі 17 осіб або 65,4 відсотка до 35 років), з них 
22 державних службовців (84,6 відсотка) місцевих органів виконавчої влади, 
4 (15,4 відсотка) особи місцевого самоврядування. 

 

2.2.14.3 Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

Центром у 2012 році приділялась також увага підвищенню кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції. Питання європейської та 
євроатлантичної інтеграції вивчалися на всіх навчаннях за професійними 
програмами підвищення кваліфікації держаних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування. Навчальні заняття зі слухачами проводили викладачі 
центру, які пройшли відповідну підготовку  в Школі вищого корпусу державної 
служби. 

У травні 2012 року відбулася презентація центром збірника наукових статей 
„Європейська традиція у розвитку місцевого самоврядування на Прикарпатті” 
в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка, якій передано 
70 примірників презентованого збірника для розповсюдження в бібліотеках 
області. 

Центр брав активну участь у заходах Європейського тижня місцевої 
демократії, які проводилися в області 15-19 жовтня 2012 року відповідно до Указу 
Президента України "Про Європейський тиждень місцевої демократії". Зокрема, 
до організованих центром (15-19 жовтня 2012 р.) заходів щодо проведення 
Європейського тижня місцевої демократії належать: 

- презентація збірника наукових статей «Європейська традиція у розвитку 
місцевого самоврядування на Прикарпатті» на базі магістратури державної 
служби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 
якій передано  100 примірників видання; 

- видання інформаційного бюлетеня Європейський тиждень місцевої 
демократії накладом 200 прим; 

- організація і проведення тематичної дискусії на тему «Європейські 
орієнтири розвитку місцевого самоврядування в Україні» для активістів 
молодіжних громадських організацій (Школа лідерів, Молодіжна адміністрація, 
Молодіжний міськвиконком) за участю референта Фонду Ганса Зайделя (ФРН) 
доктора Юргена Вальхсхьофера та Головного управління юстиції Мін’юсту 
України в області.  

 

2.1.14.4 Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань формування, ведення та використання 
галузевого страхового фонду документації 

На виконання Закону України «Про страховий фонд документації України» 
та змін, внесених згідно із Законами N2310-IV (2310-15 ) від 11.01.2005, N4731-VI 
(4731-17) від 17.05.2012; Постанови Кабінету Міністрів України від 
13.03.2002 року № 319 «Про затвердження Положення про порядок формування, 
ведення та використання галузевого страхового фонду документації» та змін, 
внесених згідно з Постановами Кабінету Міністрів України N742 (742-2006-п) від 
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25.05.2006, N117 (117-2011-п) від 16.02.2011, N1109 (1109-2011-п) від 20.10.2011} 
до професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування, VІ-VІІ категорій посад та програм 
тематичних семінарів включено заняття на тему: «Формування, ведення та 
використання страхового фонду документації». У ІІ кварталі 2012 року навчання 
за зазначеною темою проведено для 23 слухачів – керівників структурних 
підрозділів районних державних адміністрацій, VІ категорії посад. До проведення 
навчань залучено працівників Західного регіонального центру страхового фонду 
документації. 

Для слухачів професійних програм підвищення кваліфікації центром спільно 
із фахівцями Західного регіонального центру страхового фонду документації 
підготовлено випуск 64/12 серії «Довідково-інформаційні матеріали» на тему: 
«Формування, ведення та використання страхового фонду документації».  

 

Окремими напрямами навчальної діяльності в центрі були співпраця центру з 
навчальними закладами м. Івано-Франківська й області, з обласними центрами 
підвищення кваліфікації в Україні та співпраця з Представництвом Фонду Ганса 
Зайделя (ФРН). 

 
 

3.  НАУКОВО-МЕТОДИЧНА  І ВИДАВНИЧА РОБОТА 
 

Протягом року центр займався дослідженням державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування області, що дозволяє належно планувати 
потребу в підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування, аналізом даних про підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і вивченням 
потреб навчання кадрів.  

, 

Планування підвищення кваліфікації кадрів центром здійснювалося спільно з  
Управлінням державної служби Головдержслужби України в області 
з використанням даних системи «Картка», що дозволяє визначити персональний 
склад осіб, які повинні бути скеровані протягом року на навчання, в розрізі 
кожного державного органу, не допускати випадків, коли державні службовці чи 
посадові особи місцевого самоврядування тривалий час не підвищують свою 
кваліфікацію, визначати ефективну потребу в тому чи іншому виді підвищенні 
кваліфікації та формувати цільові навчальні групи як за категорією осіб, так і за 
тематикою навчань. 

 

Наукова діяльність, наукові пошуково-прикладні розробки професорсько-
викладацького складу та штатних працівників центру 

Центр здійснює наукову та науково-методичну роботу, яка спрямована на 
розширення інформаційного забезпечення навчального процесу, підготовку 
методичних матеріалів, розробку навчальних програм і планів,  вивчення і 
впровадження позитивного досвіду роботи регіональних центрів, систематичну 
участь науково-педагогічних працівників центру у науково-теоретичних 
конференціях та підвищення рівня їх професійної компетентності і фахової 
майстерності, створення виставок новинок навчально-методичних матеріалів та 
літератури за певною тематикою, постійне поповнення бібліотечного фонду 
центру.  
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Результати науково-методичної роботи постійно розглядаються на засіданні 
навчально-методичної ради.  

Наукова діяльність та наукові пошуково-прикладні розробки професорсько-
викладацького складу та штатних працівників центру є суттєвим внеском у 
підвищення ефективності навчального процесу.  

 

З метою наукового узагальнення і поширення позитивного досвіду 
навчально-методичної та науково-методичної роботи центру авторські розробки 
професорсько-викладацького складу та науково-педагогічного персоналу центру з 
питань діяльності органів державного управління, організації державної служби та 
служби в органах місцевого самоврядування  видаються у випусках серій 
«Навчально-методичні матеріали» та «Довідково-інформаційні матеріали», поза 
серійних та електронних виданнях.  

У 2012 році вийшли друком: в серії “Навчально-методичні матеріали” чотири 
видання – 51, 52, 53, 54-ий випуски, в серії «Довідково-інформаційні матеріали» 
п’ятнадцять видань (від 50/12 до 64/12), чотири позасерійні видання і одне 
електронне видання  «Правове регулювання земельних відносин» (додаток 4 ). 

 

У зв’язку із введенням в дію нового антикорупційного закону на допомогу 
державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування науково-
педагогічними працівниками центру розроблено і видано сім нових збірників 
матеріалів та нормативних документів, прийнятих на виконання Закону України 
"Про засади запобігання та протидії корупції":  

випуск 50/12 «Нові законодавчі та нормативно-правові акти України, 
прийняті на виконання Закону України "Про засади запобігання та протидії 
корупції" »  

випуск 52/12 «Організація роботи щодо запобігання і протидії корупції в 
органі влади: Методичні рекомендації і поради»;  

випуск 53/12 «Ознаки корупції та корупційного правопорушення: збірник 
практичних задач із розв’язками»; 

випуск 54/12 «Особливості застосування Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»  щодо посадових осіб місцевого самоврядування»; 

випуск 56/12 «Особливості проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які 
претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування та декларування доходів державними службовцями» ; 

випуск 57/12 «Заповнюємо декларації (витяги із законів, нормативні акти, 
інструкції, бланки)»; 

випуск 62/12 «Рекомендації стосовно проведення спеціальної перевірки щодо 
осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування». 

Загальний тираж видань з питань запобігання і протидії корупції , які 
підготовлено і видано в центрі протягом року склав 1928 примірників. 

 

З метою надання консультативної та інформаційної допомоги з питань 
впровадження в роботу державних органів нового Закону України "Про державну 
службу" науково-педагогічними працівниками, викладачами центру розроблено 
новий роздатковий матеріал (6 випусків) для слухачів тематичного 
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короткострокового семінару «Організаційне забезпечення створення професійної 
та ефективної державної служби».  

 

Штатні викладачі центру протягом 2012 року приймали участь у 9 науково-
методичних семінарах та науково-практичних конференціях: 

 

-  Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Сучасні аспекти 
професійної компетентності державних службовців» для директорів 
регіональних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій, який проводився в Севастопольському центрі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
за підтримки Національного агентства з питань державної служби України; 

-  Всеукраїнській нараді з керівниками регіональних центрів перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та 
щорічних Рішельєвських читаннях на тему «Розвиток державної служби та 
служби в органах місцевого самоврядування в умовах реалізації адміністративної 
реформи в Україні»; 

-  організаційному семінарі «Управління проектами з питань місцевого та 
регіонального розвитку» для викладачів центрів перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, який проводився 
Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні спільно зі 
Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» 
DESPRO; 

-  семінарі «Методика проведення функціонального обстеження діяльності 
державних органів» щодо узагальнення результатів проведення функціональних 
обстежень органів виконавчої влади у 2012 році. Організаторами заходу були: 
Національне агентство з питань державної служби України, Центр адаптації 
державної служби до стандартів Європейського Союзу, проект Twinning 
«Підтримка розвитку державної служби в Україні», проект «Технічна підтримка 
реформування державного сектору в Україні. Фаза 2»; 

-  щорічній науково-практичній конференції «Технології забезпечення якості 
освіти в державному управлінні: виклики сьогодення» та засіданні Координаційної 
ради Національної академії державного управління при Президентові України з 
надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення 
кваліфікації і підготовки кадрів; 

-  урочистих закриттях Програми розвитку лідерства – 2012 і Програми з 
питань вивчення нового законодавства про державну службу в Україні; 

-  Міжнародних науково-практичних Інтернет–конференціях: «Проблеми 
соціально-економічного розвитку підприємництва» та «Економіка і управління: 
проблеми науки та практики». 

 

Протягом року були опубліковані наукові праці працівника центру 
Надворняк Я.М.: 
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- стаття «Тенденції розвитку економіки туризму Івано-Франківської області» 
-  в Міжнародному науково-виробничому журналі «Економіка АПК» (Надворняк 
Я.М. Тенденції розвитку економіки туризму Івано-Франківської області / Я..М. Надворняк // 
Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 84-90); 

- тези «Роль інвентаризації для діяльності бюджетної установи» - у 
збірнику «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва»: збірник 
матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 8 – 9 листопада 
2012 р., м. Київ – Дніпропетровськ: «Герда», 2012 – С. 262-265; 

- тези «Відображення результатів інвентаризації активів і зобов’язань в 
бухгалтерському обліку бюджетної установи» - у збірнику «Економіка і 
управління: проблеми науки та практики» - у збірнику Дніпропетровського 
університету ім. А. Нобеля «Проблеми соціально-економічного розвитку 
підприємництва: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції 8-9 листопада 2012 р.» (Економіка і управління: проблеми науки та практики, 
збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 3-4 грудня 2012 р., - 
Дніпропетровськ: «Герда», 2012. – С. 246 – 248); 

 

У 2012 році вийшов друком збірник статей «Європейська традиція у розвитку 
місцевого самоврядування на Прикарпатті: збірник наукових статей» [Текст]/Кол. 
авт.: Володимир Степанович Великочий, Богдан Іванович Волошинський (кер. авт. кол), Іван 
Сергійович Монолатій (наук. ред.). – Івано-Франківськ:Лілея-НВ,2012.– 76с.: іл. 

Протягом 2012 року центром розроблено та реалізовано 50 навчальних 
програм з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування. 

У  2012  році  свою  кваліфікацію  підвищили  5  працівників  центру. Дані 
про підвищення кваліфікації працівниками центру в 2012 році подано у додатку 6. 

 

Методичний кабінет центру у 2012 році забезпечував навчальний процес у 
центрі підручниками, методичними посібниками, матеріалами для самоосвіти та 
рекомендаціями щодо впровадження нових форм і методів роботи, 
інформаційними матеріалами, нормативно-правовими  актами. 

Методичним кабінетом формується книжковий фонд, який забезпечує 
навчальний процес підручниками, методичними посібниками, матеріалами для 
самоосвіти та рекомендаціями щодо впровадження нових форм і методів роботи, 
інформаційними матеріалами, нормативно-правовими  актами.     У книжковому 
фонді широко представлені підручники з державного управління, історії України, 
економіки, психології, юриспруденції,  комп’ютерних дисциплін, енциклопедії, 
словники, навчальна та методична література з усіх напрямків наукової та 
навчальної діяльності центру.  

Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально – методичної 
та науково-пошукової роботи центру. Бібліотечний фонд нараховує 
2149 примірників.  

Важливими в інформаційному забезпеченні слухачів є також і  періодичні 
видання. На 2013 рік передплачено 18 найменувань газет та журналів на суму 
10 тис. грн.  

Для правильного та оперативного пошуку певного видання в бібліотечному 
фонді створено: алфавітний та систематичний каталоги, систематична картотека 
газетно-журнальних статей, видається бюлетень “Нові надходження”. 
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У бібліотеці організовуються книжкові виставки,  тематичні  перегляди. 
В аудиторіях встановлено стенди для проведення тематичних виставок книг та 
інших видів друкованої інформації до конкретних навчальних і комунікативних 
заходів. 

 

Центр має у своєму розпорядженні необхідну комп’ютерну базу, копіювальні 
машини різної потужності, машини для брошурування,  зшивання та обрізання 
методичних матеріалів і збірників.  

Протягом року центром здійснювалася видавнича діяльність. Навчальний 
процес забезпечувався відповідними навчально-методичними розробками та 
роздатковим матеріалом. Кількість виготовленої друкованої  продукції та 
методичного забезпечення складає 4709 примірників. В електронному форматі 
створено 301 одиницю навчальних матеріалів. 

 

4. КОМУНІКАТИВНІ ЗАХОДИ ТА НАДАННЯ НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 

Центром з метою підвищення ефективності та якості навчального процесу 
організовуються різноманітні комунікативні заходи за участю слухачів та 
викладацького складу центру. Викладачі та працівники центру беруть участь у 
конференціях, «круглих столах», наукових дискусіях, презентаціях, тощо 
(додаток 5). Стало традицією щорічно проводити ряд комунікативних заходів: 
конференцій, навчальних семінарів із регіональними центрами підвищення 
кваліфікації, використовуючи сучасні засоби спілкування та можливості Інтернет-
технологій. 

 

Проведення відеоконференцій із слухачами та викладачами вже широко 
ввійшло в практику роботи центру. Зазначені заходи проводяться спільно із 
регіональними центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій. Як правило, вони мають навчальний характер і 
цінні тим, що і викладачі, і слухачі мають змогу поспілкуватися із своїми 
колегами із інших регіонів України, подискутувати на фахові теми, обмінятися 
думками та досвідом вирішення тих чи інших проблем.  

 

У 2012 році слухачі, викладачі та працівники центру взяли участь у таких 
комунікативних заходах, організованих центром спільно із регіональними 
центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій, (далі – центри) в режимі онлайн з використанням сучасних 
інформаційних технологій:  

- 20 січня 2012 року центром проведена міжрегіональна відео-конференція 
«Свобода як основа соборності та незалежності України» спільно з Чернігівським, 
Донецьким, Полтавським та Миколаївським центрами, яка була присвячена Дню 
Соборності та Свободи України і пройшла за участю науковців, працівників 
центрів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, 
громадських організацій та журналістів;  

-15 лютого 2012 року в рамках тематичного короткострокового семінару 
«Сучасні комунікаційні технології» спільно з Чернігівським центром проведено 
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відео-міст «Обмін досвідом використання сучасних комунікаційних технологій 
управлінськими працівниками»;  

- 22 березня 2012 року з метою сприяння налагодженню міжрегіональної 
співпраці, обміну успішним  досвідом роботи органів місцевого самоврядування 
спільно з Чернігівським та Миколаївським центрами проведено веб-конференцію 
«Вивчення кращих управлінських практик та обмін успішним  регіональним 
досвідом органів місцевого самоврядування»;  

- 29 березня 2012 року відбулася міжрегіональна відео-конференція 
«Обговорення нового Закону України «Про державну службу». Учасники відео-
конференції – слухачі центрів, науковці, працівники органів державної влади від 
Чернівецької та Івано-Франківської областей обговорили роль територіальних 
управлінь Нацдержслужби у запроваджені Закону України «Про державну 
службу» та проблемні аспекти реалізації закону на регіональному рівні; 

- 17 квітня 2012 року з метою підвищення якості та ефективності професійної 
підготовки управлінських кадрів було проведено «віртуальний» семінар-вебінар з 
обміну досвідом з впровадження Інтернет-технологій у процес підвищення 
кваліфікації управлінських кадрів з Київським міським центром; 

- 24-25 квітня 2012 року центр прийняв онлайнову участь у соціально-
економічному форумі «Інформаційне суспільство і влада», який організовано 
Кіровоградським центром, і мета якого сприяти розвитку електронного уряду та 
інформаційного суспільства через публічне обговорення стану і планів 
інформатизації органів влади, організацій та домогосподарств, формування 
системи електронних адміністративних послуг; 

- 23 травня 2012 року з метою обміну успішним досвідом щодо проведення 
другого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний 
службовець» 2011 року на базі регіональних центрів  перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій спільно з 
Запорізьким центром проведено веб-конференцію «Регіональний досвід 
проведення другого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець»;  

- 24 грудня 2012 року в центрі спільно з Чернігівським, Чернівецьким, 
Кіровоградським  центрами відбулася міжрегіональна відео-конференція до 
75-річчя з дня народження В.Чорновола: «Роль В’ячеслава Чорновола у 
відновленні незалежності України та становленні української державності». 

 

Центром було забезпечено підготовку до представлення і нагородження 
переможців другого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець»  в  області  під  час урочистого  засідання  22 червня  
2012 року до відзначення Дня державної служби. На засіданні демонструвався 
відеофільм «Стати кращим управлінцем», створений обласним телебаченням 
«Галичина» на основі відеоматеріалів про конкурсні змагання у центрі і 
коментарів, підготовлених центром. 

26 грудня 2012 року в центрі пройшло  урочисте засідання членів трудового 
колективу, викладачів, ветеранів праці, на якому підбито підсумки та проведено 
узагальнення п’ятнадцятирічного досвіду навчання управлінських кадрів області, 
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науково-методичної та видавничої діяльності і міжнародного співробітництва 
центру протягом  1997–2012 років.  

 

5. ФІНАНСУВАННЯ ЦЕНТРУ І РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ 
БАЗИ 

Обсяг фінансування із загального фонду обласного бюджету на утримання 
центру, забезпечення навчального процесу і розвиток навчально-матеріальної бази 
в 2012 році склав 1145,2 тис. грн., що складає 93,7 відсотка від планового 
показника. Власні надходження склали 28,7 тис. грн., або 57,4 відсотка від плану 
(не проведено одне навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації 
спеціалістів територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в 
області у зв’язку із обмеженням фінансування, дванадцять тематичних 
короткострокових (дводенних) семінарів «Запобігання і протидія корупції в 
органах виконавчої влади» у зв’язку із передачею державного замовлення Івано-
Франківському національному технічному університету нафти і газу).  

Обсяги фінансування із загального та спеціального фондів в 2012 році склали 
разом 1173,9 тис. грн. (93,1 відсотка планових асигнувань).  

Обсяги  фінансування  центру  протягом 2000-2012 років подано на діаграмі 7. 
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Протягом 2012 року поліпшено навчально-матеріальну базу центру. 
Для проведення занять із використанням електронних презентацій придбано 

електронний проектор  Acer P1120. 
В лабораторії технічних засобів навчання встановлено роутер D-Link DIR-

300 для забезпечення безпровідного доступу до мережі Інтернет.  
З метою енергоощадності для приміщень працівників та аудиторії придбано 

44 люмінесцентні світильники. 
Придбано та встановлено на всі 24 комп’ютери центру річні ліцензії 

антивірусної програми ESET NOD32 Antivirus v3.0, що дозволяє ефективніше 
працювати навчальній та офісній техніці: запобігає уповільненню роботи 
комп’ютерів, перешкоджає прийманню, появі небажаної та втраті наявної 
інформації, захищає бази даних центру від несанкціонованого втручання.  

Проведено технічне обслуговування та ремонт копіювальних апаратів і 
друкуючих пристроїв, які призначені для виготовлення роздаткового матеріалу і 

Діаграма 7 
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тиражування навчально-методичних та довідково-інформаційних випусків для 
слухачів центру.  

 

6. ДОКУМЕНТООБІГ 
 

Всього за рік опрацьовано 898 документів, з них вхідних листів – 273. 
Опрацьовано 42 розпорядження облдержадміністрації, а також 35 листів 
Національного агентства України з питань державної служби, з яких взято на 
контроль 19 листів. На постійному контролі знаходиться 12 листів. Порушень 
щодо термінів виконання листів не було. Відбулося незначне зменшення обсягу 
створеної документації. 

 

Відомості про документообіг у 2012 році в порівнянні з попередніми роками 
подано в  таблиці 12: 

Таблиця 12  
ДОКУМЕНТООБІГ ЦЕНТРУ В 2000-2012 РОКАХ 

Кількість документів № 
п/п Групи документів 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Вхідні 244 259 247 265 335 327 336 311 324 318 247 252 273

2 Створювані 
установою 157 203 208 165 213 188 219 210 316 364 368 394 357

3 Внутрішні (накази) 98 134 135 137 166 194 217 224 251 261 262 273 268
Всього:   596 590 714 709 772 745 891 943 877 919 898

 

Розпорядженням облдержадміністрації від 07.05.2012 року №305 введена в 
дію нова інструкція з діловодства в апараті Івано-Франківської 
облдержадміністрації і відповідно до неї була розроблена нова інструкція з 
діловодства в центрі. 

 

Центром протягом року підготовлено 89 листів місцевих органів влади, що 
складає 117,1 відсотка в порівнянні до минулого року, з них 69 - обласної 
державної адміністрації і 20 – обласної ради. 
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Директор 

 

Заступник 
директора 

 

Головний 
бухгалтер 

Навчально-
методичний відділ 

 

4 штатні одиниці 

Навчально-
організаційний 

відділ  
2 штатні одиниці

Методичний 
кабінет  

 

1 штатна одиниця

Лабораторія 
технічних засобів 

навчання  
1 штатна одиниця

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

Протягом року продовжувалась співпраця центру з Представництвом Фонду 
Ганса Зайделя (ФРН) в Україні щодо професійного навчання посадових осіб 
місцевого самоврядування. 

За сприяння Фонду в 2012 році центром проведено цикл навчальних семінарів 
щодо реалізації першого етапу проекту «Формування громадянського суспільства 
у сільських і селищних громадах Івано-Франківської області», який тривав з 
березня до жовтня 2012 року, і метою якого було сприяння формуванню осередків 
громадянського суспільства у сільських і селищних громадах Прикарпаття через 
активізацію участі громадян у розвитку місцевого самоврядування шляхом 
започаткування місцевих ініціатив соціального, культурного, спортивно-масового 
і т.п. характеру та втілення проектів розвитку місцевого самоврядування на 
відповідних територіях за участю жителів сіл і селищ, використовуючи німецький 
досвід залучення громадськості до участі у суспільних ініціативах. Проект був 
зорієнтований на молодих сільських і селищних голів області. Всього у проекті 
взяли участь 47 осіб. 

 

Представники Фонду також взяли участь у ряді комунікативних заходів, які 
проводилися центром. 

 
8. СТРУКТУРА  І  КАДРОВЕ ЗЕБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ 

 

До структури центру входять навчально-методичний, навчально-
організаційний відділи, методичний кабінет і лабораторія технічних засобів 
навчання. (рис. 1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Рис.1. Структура Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 

 

Станом на 31 грудня 2012 року штат центру складав 11 штатних одиниць. Усі 
працівники мають повну вищу освіту (один - за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
“магістр державного управління”, два - за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
“магістр державної служби”), з них один працівник центру має науковий ступінь 
кандидата економічних наук.  

Статус державного службовця відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 1996 року № 321-р мають чотири працівники. 
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 

 

ПЕРЕЛІК ЗМІН ПЛАНУ-ГРАФІКА У 2012 РОЦІ 
1. Навчання, які вилучено з плану-графіка: 

1.1. одне навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації головних 
державних інспекторів інспекції державного технічного нагляду облдержадміністрації у 
зв’язку із ліквідацією інспекції державного технічного нагляду облдержадміністрації 
відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 30.12.2011 №257-к «Про зміни у 
структурі обласної державної адміністрації»; 

1.2. одне навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації спеціалістів 
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в області у зв’язку із 
обмеженням фінансування професійного навчання державних службовців; 

1.3. два тематичні короткострокові семінари «Удосконалення роботи з кадрами» для 
керівників кадрових служб структурних підрозділів обласної і районних державних 
адміністрацій – у зв’язку із необхідністю проведення для них п’яти тематичних 
короткострокових семінарів «Організація проведення спеціальної перевірки відомостей 
щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування» на виконання листа Національного агентства 
України з питань державної служби від 24.10.2012р. №202/71/22-12; 

1.4. дванадцять тематичних короткострокових (дводенних) семінарів «Запобігання і 
протидія корупції в органах виконавчої влади» для працівників територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади в області, які планувалося провести за кошти 
державного бюджету за угодою з Національним агентством України з питань державної 
служби – у зв’язку із передачею агентством державного замовлення Івано-
Франківському національному технічному університету нафти і газу; 

1.5. чотирнадцять виїзних одноденних семінарів «Актуальні проблеми реформування 
державної служби» для працівників райдержадміністрацій – у зв’язку із відтермінуванням 
впровадження нової редакції Закону України «Про державну службу» до 01 січня 
2014 року (відповідно до Закону України від 20 листопада 2012 року №5483-VI). 

2. Навчання, які було додатково включено до плану-графіка: 
2.1. один виїзний тематичний короткостроковий семінар "Запобігання і протидія 

корупції в органах місцевого самоврядування" для працівників апарату Калуської 
міської ради та виконавчого комітету міської ради 16 березня 2012 року відповідно до 
листа Калуського міськвиконкому від 14.03.12  №139/02-40/03; 

2.2. один тематичний короткостроковий семінар "Актуальні проблеми реалізації та 
висвітлення державної політики в області" для керівників структурних підрозділів 
обласної, районних державних адміністрацій та міськвиконкомів, які ведуть питання 
внутрішньої політики, – на виконання листа головного управління правової роботи та 
внутрішньої політики облдержадміністрації від 26.01.2012 р. № 129/4-21/99; 

2.3. один тематичний короткостроковий семінар "Вимоги нового антикорупційного 
законодавства щодо декларування доходів і проведення спецперевірки при прийнятті на 
посаду державного службовця" для керівників кадрових служб структурних підрозділів  
обласної державної адміністрації та територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади в області –  на  виконання розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 6 липня 2011 р. №642-р та відповідно до листа управління державної служби 
Головдержслужби України від 24.02.2012  № 33/ТО0910-12;  

2.4. тринадцять тематичних короткострокових семінарів «Запобігання і протидія 
корупції в органах виконавчої влади» для працівників територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади в області –  на  виконання розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. №642-р та листів Головного управління 
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Державної казначейської служби України в області від 28.05.2012р. №03-10/2759 і 
Головного управління Держкомзему в області від 14.08.2012р. №634/07 (за кошти 
замовників); 

2.5. один тематичний короткостроковий семінар «Ведення бухгалтерського обліку та 
складання звітності в службі зайнятості відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для працівників обласного, 
районних, міських та міськрайонних центрів зайнятості – на виконання листа Івано-
Франківського обласного центру зайнятості від 20.08.2012р. №ОЦЗ-2477-05/0/19-12 (за 
кошти замовника); 

2.6. три тематичні короткострокові семінари «Організаційне забезпечення створення 
професійної та ефективної державної служби»  для керівників апаратів, керівників і 
спеціалістів кадрових служб (керівників державної служби і керівників та спеціалістів 
служб персоналу)  апарату та структурних підрозділів обласної та  районних державних 
адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області – 
на виконання пункту 200.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 2012-2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом 
Президента України від 12.03.2012 №187/2012; 

2.7. один тематичний короткостроковий семінар «Планування та моніторинг 
реалізації інвестиційних проектів за допомогою методів сіткового аналізу» для 
працівників міськвиконкомів міст районного значення   – на виконання листа 
Управління з упровадження економічних реформ, євроінтеграції та інвестицій 
облдержадміністрації від 01.08.2012р. №4/02.2/29/2-12; 

2.8. один тематичний короткостроковий семінар  «Організація та проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих 
обставинах» для спеціалістів районних і міських центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей і молоді – на виконання листа облдержадміністрації від 04.10.2012р. №1204/0/2-
12/01-143; 

2.9. один тематичний короткостроковий семінар «Актуальні питання реалізації 
інвестиційної та інноваційної політики в області. Основи інтелектуальної власності» для 
начальників і спеціалістів управлінь економіки райдержадміністрацій і міськвиконкомів 
– на виконання листа Головного управління економіки облдержадміністрації від 08.05.12 
№11/13-759; 

2.10. п’ять тематичних постійно діючих семінарів «Організація проведення 
спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, 
пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» для 
працівників, які ведуть питання кадрової роботи у структурних підрозділах обласної та 
районних державних адміністрацій – на виконання  листа Національного агентства 
України з питань державної служби від 24.10.2012р. №202/71/22-12. 

На базі центру також проведено два одноденні тематичні короткострокові семінари 
"Особливості реалізації основних норм Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" для державних службовців" для працівників обласної і районних державних 
адміністрацій, міськвиконкомів - спільно з Центром політичних студій та аналітики 
(м. Київ) і три одноденні тематичні короткострокові семінари з питань провадження 
підприємницької діяльності для осіб, які хочуть розпочати підприємницьку діяльність, 
а також посадовців, які ведуть питання сприяння розвитку малого підприємництва - 
спільно з СП "МБЕРІФ - Бізнес - Центр" на виконання листа Державної служби України 
з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 27.11.12 №5709/0/20-12 
та відповідного доручення директора департаменту економіки - заступника голови 
облдержадміністрації від 04.12.12. 
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Додаток 3 
 
 
 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ  
ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 
№ 
п/п 

Основні  види підвищення кваліфікації, 
назва навчальної програми та категорія слухачів 

1 2 

1. Професійна програма підвищення кваліфікації: 
1.1 Спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрацій, VІІ категорія посад 
1.2 Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій, VІ категорія посад 

1.3 Працівники, які відповідають за ведення діловодства у загальних відділах апаратів та у 
структурних підрозділах райдержадміністрацій та міськвиконкомів 

1.4 Начальники служб у справах дітей райдержадміністрацій та міськвиконкомів 
1.5 Завідувачі секторів служб у справах дітей райдержадміністрацій та міськвиконкомів  
1.6 Секретарі сільських та селищних рад  
1.7 Головні бухгалтери, спеціалісти з бухгалтерського обліку виконавчих комітетів 

сільських та селищних рад 
1.8 Спеціалісти Державної фінансової інспекції в області 
2. Тематичний короткостроковий семінар: 
2.1 “Правове регулювання трудових відносин та соціального забезпечення працівників 

державних установ”, 3 дні 
2.2 “Запобігання і протидія корупції в органах виконавчої влади”, 2 дні 
2.3 “Запобігання та протидія корупції в органах виконавчої влади”, 2 дні 
2.4 "Бухгалтерський облік та звітність у бюджетних установах", 3 дні 
2.5 "Правове регулювання земельних відносин",  

3 дні 
2.6 "Підготовка проектів та програм розвитку місцевого самоврядування", 2 дні 
2.7 "Лідерство і формування команди", 2 дні 
2.8 “Планування службової кар’єри”, 3 дні 
2.9 “Техніка комунікації і ведення переговорів”, 3 дні 

2.10 “Правові аспекти діяльності місцевих органів влади”,  2 дні 
2.11 "Актуальні питання удосконалення діяльності державних службовців", 2 дні 
2.12 "Ефективне спілкування з відвідувачами місцевих органів влади", 2 дні 
2.13 "Сприяння місцевих органів влади розвиткові туризму", 2 дні 
2.14 "Дотримання вимог чинного пенсійного законодавства та здійснення перевірок 

правильності призначення (виплати) пенсій", 2 дні 
2.15 "Посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи", 2 дні 
2.16 "Актуальні питання системи надання всіх видів соціальної допомоги", 3 дні 
2.17 "Актуальні питання ведення Державного реєстру виборців у період підготовки виборів 

народних депутатів України", 3 дні 
2.18 "Забезпечення доступу до публічної інформації", 2 дні 
2.19 "Антивірусний захист персонального комп'ютера", 1 день 
2.20 "Організація електронного документообігу", 2 дні 
2.21 "Використання та налаштування електронної пошти", 1 день 
2.22 "Створення та адміністрування сайтів", 3 дні 
2.23 "Сучасні комунікаційні технології", 1 день 
2.24 "Використання вільно поширюваного програмного забезпечення у сфері державного 

управління", 1 день 
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2.25 “Актуальні проблеми реалізації та висвітлення державної політики в області”, 1 день 
2.26 “Вимоги нового антикорупційного законодавства щодо декларування доходів і 

проведення спецперевірки при прийнятті на посаду державного службовця”, 1 день 
2.27 Працівники Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області, 

“Запобігання і протидія корупції в органах виконавчої влади”, 1 день 
2.28 Працівники управлінь і відділів Держкомзему в Івано-Франківській області, 

“Запобігання і протидія корупції в органах виконавчої влади”, 1 день 
2.29 “Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в службі зайнятості відповідно 

до ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", 3 дні 
2.30 “Організаційне забезпечення створення професійної та ефективної державної служби”, 1 день 
2.31 "Планування та моніторинг реалізації інвестиційних проектів за допомогою методів 

сіткового аналізу", 2 дні 
2.32 “Організація та проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які 

опинилися у складних життєвих обставинах”, 5 днів 
2.33 “Актуальні питання реалізації інвестиційної та інноваційної політики в області. Основи 

права інтелектуальної власності”, 3 дні 
3. Виїзний тематичний семінар: 
3.1 “Запобігання і протидія корупції в органах місцевого самоврядування”, 1 день 
4. Тематичний постійно діючий семінар: 

4.1 "Ділова українська мова у сфері державного управління", 4 дні 
4.2 “Сучасні інформаційні технології у сфері державного управління”,  5 днів                      
4.3 “Використання в роботі кадрових служб системи “Картка”,  3 дні 
4.4 “Мобілізаційна робота”,  2 дні 
4.5 “Залучення громадян до розвитку місцевого самоврядування у територіальній громаді”, 5 дні 

4.6 "Підготовка заявок для фінансування проектів, які потребують залучення міжнародних позик", 
2 дні 

4.7 "Організація роботи кадрової служби органу виконавчої влади", 9 днів 

4.8 
“Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на 

зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”, 1 
день 
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 Додаток 4 
 

ВИДАННЯ ЦЕНТРУ 2012 РОКУ 
 

СЕРІЯ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ» 
№ Назва Автор Тираж 

1 2 3 4 
1 Лідерство  в управлінській 

діяльності: збірник 
навчально-методичних 
матеріалів 
Вип. 51  

Д. І. Дзвінчук, доктор філософських наук, 
професор, завідуючий кафедрою державного 
управління та місцевого самоврядування 
Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу, В. М. Кушнірюк, 
кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування Івано-
Франківський національний технічний 
університет нафти і газу 

32 

2 Особливості правового 
регулювання вступу на 
державну службу  
Вип. 52 

Т. Ю. Витко, кандидат наук з державного 
управління, доцент кафедри державного 
управління та місцевого самоврядування 
Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу 

32 

3 Шляхи удосконалення 
місцевого управління в 
контексті зарубіжного 
досвіду: збірник навчально-
методичних матеріалів  
Вип. 53 

В. В.Шикеринець, кандидат наук з 
державного управління, заступник 
директора з наукової роботи, в. о. завідувача 
кафедри туризму і краєзнавства Інституту 
туризму Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника; М. В. 
Козлов, старший викладач кафедри 
конституційного, міжнародного та 
адміністративного права, начальник відділу 
кадрів Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника; А.І. 
Гуменюк, аспірант кафедри державного 
управління та місцевого самоврядування 
Львівського регіонального інституту 
державного управління Національної 
академії державного управління при 
Президентові України 

40 

4 Прикладна конфліктологія  
Вип.54 
 
 

З.С.Карпенко, доктор психологічних  наук, 
професор, завідувач кафедри педагогічної та 
вікової психології Прикарпатського 
національного університету імені Василя 
Стефаника 

30 

СЕРІЯ «ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ» 
1 Нові законодавчі та 

нормативно-правові акти 
України, прийняті на 
виконання Закону України 
"Про засади запобігання та 
протидії корупції" 
Вип. 50/12  

Л.В. Бойчук, заступник директора центру,  
М.М. Матковська, методист навчально-
методичного відділу центру 

361 
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1 2 3 4 
2 Соціальні медіа і влада 

Вип. 51/12 
Л.В. Бойчук, заступник директора центру, 
 Т.З. Павлишин, методист навчально-
методичного відділу центру 

38 

3 Організація роботи щодо 
запобігання і протидії 
корупції в органі влади: 
методичні рекомендації і 
поради  
Вип. 52/12 

Л.В. Бойчук, заступник директора центру, 
М.М. Матковська, методист навчально-
методичного відділу центру 547 

4 Ознаки корупції та 
корупційного 
правопорушення: збірник 
практичних задач із 
розв’язками  
Вип.53/12 

В.М. Луцишин, викладач центру, 
підполковник міліції у відставці 

129 

5 Особливості застосування 
Закону України «Про засади 
запобігання і протидії 
корупції»  щодо посадових 
осіб місцевого 
самоврядування 
Вип.54/12   

Л.В. Бойчук, заступник директора центру 

431 

6. Порядок обчислення 
заробітної плати працівників 
навчальних закладів, 
видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджетів 
сіл, селищ, міст районного 
значення: збірник 
нормативних документів та 
навчально-методичних  
матеріалів. – 3-тє вид., випр. 
та доповн. 
Вип.55/12  

М.М. Матковська, методист навчально-
методичного відділу центру 

54 

7. Особливості проведення 
спеціальної перевірки щодо 
осіб, які претендують на 
зайняття посад, пов'язаних із 
виконанням функцій 
держави або місцевого 
самоврядування та 
декларування доходів 
державними службовцями  
Вип.56/12  

М. М.Андрусяк, в. о. заступника 
начальника управління  державної служби 
Головного управління державної служби 
України в Івано-Франківській області, 
магістр державної служби 102 

8. Заповнюємо декларації 
(витяги із законів, 
нормативні акти, інструкції, 
бланки)  
Вип.57/12 

Л.В. Бойчук, заступник директора центру 

78 

9. Основи організації 
електронного 
документообігу  
Вип.58/12 

В.А. Корнута, асистент кафедри комп’ютерної 
графіки Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, кандидат 
технічних наук 

33 
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10. Організація нормативно-
правового забезпечення 
діяльності головного 
бухгалтера та 
бухгалтерської служби в 
бюджетній установі   
Вип.59/12 

Я.М. Надворняк, завідувач навчально-
методичного відділу центру 

82 

11. Забезпечення доступу до 
публічної інформації  
Вип.60/12 

Н. В. Шотурма, завідувач сектору 
забезпечення доступу до публічної інформації 
відділу роботи із зверненнями громадян 
апарату Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації, магістр державної 
служби 

40 

12. Вільно поширюване 
програмне забезпечення  
Вип. 61/12 

В. А. Корнута, асистент кафедри інженерної та 
комп’ютерної графіки івано-франківського 
національного університету нафти і газу, 
кандидат технічних наук; Р.О. Шкварла, 
завідувач лабораторії технічних засобів 
навчання центру 

20 

13. Рекомендації стосовно 
проведення спеціальної 
перевірки щодо осіб, які 
претендують на зайняття 
посад, пов'язаних із 
виконанням функцій 
держави або місцевого 
самоврядування 
Вип.62/12  

М. М. Андрусяк, в. о. заступника начальника 
управління  державної служби Головного 
управління державної служби України в Івано-
Франківській області, магістр державної 
служби 30 

14. Кадровикові про захист 
персональних даних  
Вип.63/12 

Л.В. Бойчук, заступник директора центру, 
М.М. Матковська, методист навчально-
методичного відділу центру 

30 

15. Формування, ведення та 
використання страхового 
фонду документації: 
збірник нормативних 
документів з коментарями  
Вип.64/12 

Ю.П. Нікіфоров, директор Західного 
регіонального центру страхового фонду 
документації, кандидат технічних наук,  
Н. П. Голубовська, начальник відділу 
моніторингу Західного регіонального центру 
страхового фонду документації, кандидат 
історичних наук 

25 

ПОЗАСЕРІЙНІ ВИДАННЯ 
№ Назва Автор тираж
1 Каталог книжкових 

 видань. Нові надходження 
за 2011 рік. Вип. 5 

Л.І.Яковенко, завідувач методичного кабінету 
центру  
 

15 

2 Звіт про роботу Івано-
Франківського обласного 
центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ і організацій за 
2011 рік  

Авторський колектив  працівників центру 

24 
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3 Європейська традиція у 
розвитку місцевого 
самоврядування на 
Прикарпатті: збірник 
наукових статей  

 

В. С. Великочий, доктор історичних наук, 
завідувач кафедри туризмознавства і 
туристичних спеціалізацій, професор кафедри 
історіографії і джерелознавства, директор 
Інституту туризму Прикарпатського 
національного університету імені Василя 
Стефаника  
Б.І. Волошинський, директор Івано-
Франківського обласного  центру  кер. авт. 
кол. ),  
І.С. Монолатій, доктор політичних наук, 
габілітований доктор наук гуманістичних, 
професор кафедри політології Інституту історії 
і політології Прикарпатського національного 
університету  імені Василя Стефаника (наук. 
ред. ) 

1000 

4 Збірник довідкових і 
навчально-методичних 
матеріалів на допомогу 
учасникам ІІ туру 
щорічного  Всеукраїнського 
конкурсу «КРАЩИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
СЛУЖБОВЕЦЬ» 

Л.В. Бойчук, заступник директора центру;  
А.І. Деркач, завідувач сектору реалізації 
державної політики у сфері державної  служби 
та місцевого самоврядування по Івано-
Франківській області Управління державної 
служби Головдержслужби України в Івано-
Франківській  області 

50 

5 Європейський тиждень 
місцевої демократії. 
Інформаційний буклет 

Відп. за випуск: Б.І. Волошинський, директор 
центру 200 

6 Івано-Франківський 
обласний центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ і організацій 
 (15 років діяльності 1997-
2012). 
Інформаційний буклет 

Відп. за випуск: Б.І. Волошинський, директор 
центру 

1000 

7 Півтора десятка років історії 
центру в цифрах і фактах 
(Ювілейне видання)  

Відп. за випуск: Л.В. Бойчук, заступник 
директора  

40 

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ТА ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ 
1 Добірка законодавчих та 

нормативних документів для 
слухачів постійно діючого 
семінару «Організація 
роботи кадрової служби 
органу виконавчої влади» з 
питань проходження і 
прийняття на державну 
службу відповідно до нового 
законодавства про державну 
службу - 6 частин. 

М.М. Матковська, методист навчально-
методичного відділу центру 
 

156 
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2 Основні інноваційні 
положення нового Закону 
України «Про державну 
службу» для слухачів 
тематичного 
короткострокового семінару 
«Організаційне забезпечення 
створення професійної та 
ефективної державної 
служби». 

М.М. Матковська, методист навчально-
методичного відділу центру 
 

176 

3 Правове регулювання 
земельних відносин: 
Спеціальна добірка 
матеріалів, відповідно до 
нових нормативних актів 
України [Електрон. видання]  

Укл.: М.М. Капусняк, начальник юридичного 
відділу Головного управління Держкомзему в 
Івано-Франківській області. 

212 

4 Правове регулювання  
державної служби відповідно 
до нового Закону України 
«Про державну службу»: 
Спеціальна добірка 
матеріалів з питань 
проходження і прийняття на 
державну службу відповідно 
до нового законодавства про 
державну службу [Електрон. 
видання]  

Укл.: М.М. Матковська, методист 
навчально-методичного відділу центру. 

26 
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Додаток 5 
 

УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ  
В КОМУНІКАТИВНИХ ЗАХОДАХ У 2012 РОЦІ 

 

№
 п

/п
 

Назва заходу Місце проведення 
Дата 

проведенн
я  

Хто брав участь 

1 Семінар щодо реформування 
підвищення кваліфікації 
державних службовців, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування  
та депутатів місцевих рад 
 

Національне агентство 
України з питань державної 
служби, 
м. Київ  20-24.02. 

2012  

Волошинський 
Богдан Іванович 
 

2 Надання методичної та 
консультативної допомоги 
посадовим особам з питань 
підвищення кваліфікації 
посадових осіб місцевого 
самоврядування та 
удосконалення форм і методів 
навчання. 

Коломийська міська рада,  
м. Коломия 

10.04. 
2012  

 

Волошинський 
Богдан Іванович  
та посадові особи 
Коломийської 
міської ради та 
виконавчого 
комітету 

3 Нарада щодо обговорення 
перебігу реалізації проекту 
«Формування громадянського 
суспільства у сільських та 
селищних радах Івано-
Франківської області» 

Представництво Фонду 
Ганса Зайделя в Україні,    
м. Київ 25–27.04. 

2012  

Волошинський 
Богдан Іванович  
 

4 Науково-тематична 
виставка «Дні Європи в 
Україні» 

Івано-Франківський 
обласний  центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ та організацій, 
м. Івано-Франківськ 

24.05.2012 

Яковенко 
Людмила Іванівна 
 

5 Презентація збірника 
наукових статей 
«Європейські традиції у 
розвитку місцевого 
самоврядування на 
Прикарпатті» 

Івано-Франківська обласна 
універсальна  наукова 
бібліотека ім. Івана Франка, 
м. Івано-Франківськ  

24.05.2012 

Волошинський 
Богдан Іванович, 
Великочий 
Володимир 
Степанович, 
Яковенко 
Людмила Іванівна 
 
 

6 Розгорнута книжкова 
виставка  
«Кращий державний 
службовець» 
 

Івано-Франківський 
обласний  центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ та організацій, 
м. Івано-Франківськ 

05-09.06. 
2012 

Яковенко 
Людмила Іванівна, 
учасники ІІ туру 
щорічного  
Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий 
державний 
службовець» 
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7 Робоча нарада щодо 
своєчасної та якісної 
підготовки до виконання 
завдань, визначених шостим 
абзацом п.4 Указу Президента 
України «Про Президентський 
кадровий резерв «Нова еліта 
нації» від 05 квітня 2012 року 
№246/2012 та п. 15 
Положення про 
Президентський кадровий 
резерв «Нова еліта нації», 
затвердженого цим Указом 

Львівський регіональний 
інститут державного 
управління Національної 
академії державного 
управління при 
Президентові України,  
м. Львів (смт. Брюховичі) 13.06.2012 

Шкварла Роман 
Олексійович, 
Мазурак Василь 
Михайлович 

8 Всеукраїнський науково-
практичний семінар 
«Сучасні аспекти професійної 
компетентності державних 
службовців» 

Севастопольський центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ та організацій,  
м. Севастополь 

23- 30.06. 
2012  

Волошинський 
Богдан Іванович 

9 Круглий стіл на тему 
«Актуальні питання 
проведення Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий державний 
службовець». 

Івано-Франківський 
обласний  центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ та організацій, 
м. Івано-Франківськ 

06.09. 
2012 

Бойчук Любомир 
Васильович 

10 Всеукраїнська нарада з 
керівниками регіональних 
центрів перепідготовки         та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів державної 
влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 
підприємств, установ і 
організацій та щорічні 
Рішельєвські академічні 
читання на тему «Розвиток 
державної служби   та служби 
в органах місцевого 
самоврядування в умовах 
реалізації адміністративної 
реформи в Україні»  

Одеський регіональний 
інститут державного 
управління НАДУ при 
Президентові України та 
Національний університет 
«Одеська юридична 
академія», 
м. Одеса 
 

23-27.09. 
2012  

Бойчук Любомир 
Васильович 

8 Презентація збірника 
наукових статей 
«Європейська традиція у 
розвитку місцевого 
самоврядування на 
Прикарпатті» 

Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу, 
м. Івано-Франківськ 

15.10.2012 

Волошинський 
Богдан Іванович, 
слухачі 
магістратури 
державної служби 
Івано-
Франківського 
національного 
технічного 
університету нафти 
і газу 
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9 Тематична дискусія - 
«круглий стіл» на тему  
«Європейські орієнтири 
розвитку місцевого 
самоврядування в Україні» 

Івано-Франківський 
обласний  центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ та організацій, 
м. Івано-Франківськ 

17.10.2012 

Волошинський 
Богдан Іванович, 
доктор Юрген 
Вальхсхьофер, 
Ковальчук 
Володимир 
Дмитрович, 
Яковенко 
Людмила Іванівна, 
активісти 
молодіжних 
громадських 
організацій (Школа 
лідерів, Молодіжна 
адміністрація, 
Молодіжний 
міськвиконком) 

10 Круглий стіл на тему 
обговорення Закону України 
«Про правила етичної 
поведінки» 

Івано-Франківський 
міськвиконком, 
м. Івано-Франківськ 

18.10.2012 

Бойчук Любомир 
Васильович, 
Матковська Марта 
Миколаївна, 
працівники 
міськвиконкому 

10 Організаційний семінар 
«Управління проектами з 
питань місцевого та 
регіонального розвитку»,  
який проводився Державним 
фондом сприяння місцевому 
самоврядуванню в Україні 
спільно зі  Швейцарсько-
українським проектом 
«Підтримка децентралізації в 
Україні» DESPRO 

м. Форос (Автономна 
Республіка Крим) 

29.10.- 
03.11 2012 

Бойчук Любомир 
Васильович,  
Мазурак Василь 
Михайлович  

11 Круглий стіл з питань 
реалізації регіональних 
програм лідерства 

Івано-Франківський 
обласний  центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ та організацій, 
м. Івано-Франківськ 

01.11 2012 

Волошинський 
Богдан Іванович, 
Кривенко Василь 
Миколайович, 
головний 
консультант сектору 
галузевої 
експертизи 
експертно-
аналітичного 
відділу Центру 
адаптації державної 
служби до 
стандартів 
Європейського 
Союзу 

12 Семінар щодо узагальнення 
результатів проведення 
функціональних обстежень 
органів виконавчої влади у 
2012 році 

Національне агентство 
України з питань державної 
служби, 
м. Київ 

12-14.11. 
2012  

Бойчук Любомир 
Васильович 
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13 Щорічна науково-практична 

конференція «Технології 
забезпечення якості освіти в 
державному управлінні: 
виклики сьогодення» та 
засідання Координаційної 
ради Національної академії 
державного управління при 
Президентові України з 
надання методичної допомоги 
регіональним та галузевим 
закладам підвищення 
кваліфікації і перепідготовки 
кадрів 

Національна академія 
державного управління при 
Президентові України, 
м. Київ 

29.11- 
01.12. 
2012 

Волошинський 
Богдан Іванович 

14 Урочисте закриття Програми 
розвитку лідерства та 
Програми з питань вивчення 
нового законодавства про 
державну службу в Україні 
 
 
 

Національне агентство 
України з питань державної 
служби, 
м. Київ  04- 

07.12.2012 

Волошинський 
Богдан Іванович 

15 Презентація нового 
навчально-методичного 
посібника «Прикладна 
конфліктологія» 

Івано-Франківський 
обласний  центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ та організацій,  
м. Івано-Франківськ 

29.11.2012 

Волошинський 
Богдан Іванович, 
Карпенко Зіновія 
Степанівна, 
Яковенко 
Людмила Іванівна 
(В рамках навчання 
за професійною 
програмою 
підвищення 
кваліфікації  
керівників 
структурних 
підрозділів 
райдержадміністрац
ій, VI категорія 
посад )  

16 Урочисте засідання членів 
трудового колективу, 
викладачів, ветеранів праці з 
нагоди п’ятнадцятої річниці з 
дня утворення центру  

Івано-Франківський 
обласний  центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ та організацій,  
м. Івано-Франківськ 

   
26.12.2012 

Волошинський 
Богдан Іванович 
(Підсумки та 
узагальнення 
п’ятнадцятирічного 
досвіду навчання 
управлінських 
кадрів Прикарпаття, 
науково-методичної 
та видавничої 
діяльності і 
міжнародного 
співробітництва 
центру протягом 
1997 – 2012 років) 
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Додаток 6 
 

 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

ПРАЦІВНИКАМИ ЦЕНТРУ У 2012 РОЦІ 
 

Працівник центру Назва закладу, де проходив 
навчання Вид навчання, дата 

Мазурак  
Василь Михайлович - 
завідувач навчально-
організаційного відділу центру 

Івано-Франківський обласний 
центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів державної  
влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій,  
м. Івано-Франківськ 

Тематичний 
короткостроковий семінар 

«Запобігання і протидія 
корупції в органах 
виконавчої влади», 

30 - 31 січня 2012 року 
 

Бойчук  
Любомир Васильович – 
заступник директора центру 
 
 

Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів Національної 
академії державного управління 
при Президентові України, 
м. Київ 

Професійна програма 
підвищення кваліфікації, 
01- 14 квітня 2012 року 

Шкварла  
Роман Олексійович - 
завідувач лабораторії технічних 
засобів навчання центру  

Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів Національної 
академії державного управління 
при Президентові України, 
м. Київ 

Навчанняі фахівців  
з вивчення технологій  

MS Sharepoint Server 2010  
для створення власної  

веб-сторінки на 
центральному порталі 
Міжрегіональної 

інформаційно-освітньої 
мережі, 

04-07 квітня 2012 року 

Білецька  
Любомира Семенівна - 
головний бухгалтер центру  

Івано-Франківський обласний 
центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів державної  
влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій,  
м. Івано-Франківськ 

Тематичний 
короткостроковий семінар 

«Бухгалтерський облік і 
звітність у бюджетних 

установах», 
23-25 квітня 2012 року 

 

Павлишин  
Тарас Зенонович - методист 
навчально-методичного відділу 
центру  

Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів Національної 
академії державного управління 
при Президентові України, 
м. Київ 

Тематичний 
короткостроковий семінар 
«Застосування сучасних 
освітніх технологій в 
системі підвищення 

кваліфікації»,   
21-24 жовтня 2012 року 
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Додаток 7 
  
  

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ І СЛУЖБИ В ОРГАНАХ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(за статистичними даними станом на 31 грудня 2012 р.) 
 

 

Назва органу влади Кількість 
осіб 

•    Місцеві державні адміністрації  2490
•    Територіальні органи центральних органів виконавчої влади  4301
•    Органи місцевого самоврядування 3128
•    Органи судової влади і прокуратури 793

РАЗОМ 10712
  

 

 
 

Діаграма 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

Органи місцевого 
самоврядування

Органи судової 
влади і прокуратури

Територіальні органи 
центральних органів 
виконавчої влади 

Місцеві державні 
адміністрації 

29% 

7% 
23% 

41%
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Для нотаток 
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ЗВІТ ПРО РОБОТУ 
Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій  
за 2012 рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Віддруковано на поліграфічній дільниці лабораторії технічних засобів центру,  
м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46, тел. (03422) 77-58-33 
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