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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 2009 рік 

  

1. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ЦЕНТРУ 
 

Центр працював відповідно до затверджених засновниками планів роботи та 
планів-графіків підвищення кваліфікації кадрів. 

Всього протягом 2009 року у центрі проведено 84 навчальні заходи (на 
5 навчальних заходів більше, ніж передбачалося планом). Навчання пройшли 
2069 слухачі (план – 1795 слухачів). 
 План-графік навчань в центрі на 2009 рік за видами навчань виконаний на 
106,3 відсотка, а за кількістю слухачів - на 115,3 відсотка.  

Планований обсяг навчальної роботи у людино-днях щодо навчання 
працівників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування за кошти загального фонду обласного бюджету виконано на 
100,0 відсотків (6553 людино-дні при плані 6553 людино-днів), а щодо навчання 
працівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в 
області за кошти державного бюджету виконано на 78,8 відсотка (1274 людино-дні 
при плані 1750 людино-днів) у зв’язку із зменшенням замовникам навчань обсягу 
фінансування підвищення кваліфікації кадрів. 

 План-графік навчань за погодженням із засновниками було змінено: 
додатково внесено до плану 16 тематичних семінарів і скасовано проведення         
5 тематичних семінарів та 4 навчань за професійними програмами. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 1 
Аналіз виконання плану навчання управлінських кадрів у центрі   

за видами підвищення кваліфікації, категоріями слухачів та у порівнянні з 2008 роком 

Чисельність слухачів ,  
 які підвищили кваліфікацію у 2008-2009 рр. за програмами навчання 
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 У розрізі категорій слухачів: менше планового завдання навчалося 
державних службовців - працівників територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади в області (пройшли навчання 137 при плані 175), 
перевиконано план навчання державних службовців - працівників місцевих 
органів виконавчої влади (пройшли навчання 868 при плані 794), перевиконано 
план навчання посадових осіб місцевого самоврядування (пройшли навчання 
897 при плані 796).  

У зв’язку з неприбуттям планової кількості слухачів на навчання, а також 
відрахуванням з навчання окремих слухачів, які, пройшовши перший тиждень 
навчання за професійною програмою, не прибули для завершення навчання на 
другому тижні з різних причин (відраховано 18 державних службовців та 
6 посадових осіб місцевого самоврядування) меншою від планової є загальна 
кількість слухачів - працівників місцевих органів виконавчої влади (пройшли 
навчання 120 осіб при плані 165) та посадових осіб місцевого самоврядування 
(пройшли навчання 162 особи при плані 180), а також кількість слухачів - 
працівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в 
області (пройшли навчання 93 особи при плані 175), що навчалися за професійною 
програмою підвищення кваліфікації.  

 

 В цілому планові завдання щодо навчання слухачів за професійними 
програмами центром виконано за кількістю заходів на 81,8 відсотка та за 
кількістю слухачів, охоплених цим видом навчання, - на 72,3 відсотка. 

Це пояснюється насамперед зменшенням на 30 відсотків порівняно з 
2008 роком видатків на підвищення кваліфікації працівників бюджетних установ 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. №1036 
«Деякі питання організації бюджетного процесу», у зв’язку з чим замовники 
навчань (Головне управління Пенсійного фонду України в області та Контрольно-
ревізійне управління в області) відмовились від частини (чотири навчання або 
57,1 відсотка) замовлених навчань через відсутність коштів.  

 

Аналіз виконання планових показників навчання подають таблиці 2-4.  
 

   Таблиця 2 
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ НАВЧАННЯ 

за видами підвищення кваліфікації 

Вид навчання 
План навчання 
слухачів (чол.) 
на 2009 р. 

Фактично 
пройшли 

навчання (чол.) 

Відхилення 
від плану 

Виконання 
плану у % 

Професійна програма 520 376 -144 72,3 
Тематичний 
короткотерміновий  семінар 509 874 +365 171,7 

Тематичний постійно 
діючий  семінар 265 280 +15 105,7 

Виїзні одноденні семінари 501 539 +38 107,6 
Всього 1795 2069 274 115,3 
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 У зв’язку з оголошенням в області карантину, за погодженням із 
засновником, до плану-графіка було внесено ряд змін:  
 - вилучено два постійно діючі тематичні семінари «Ділова українська мова 
у сфері державного управління», враховуючи той факт, що за кількістю слухачів 
тематичних постійно діючих семінарів плановий показник був перевиконаний 
105,7 відсотка; 
  - зменшено на три кількість виїзних навчань порівняно з планом. Однак, 
окрім цих навчань державні службовці та викладачі центру були залучені до 
проведення Всенародного обговорення проекту Закону України  «Про внесення 
змін до Конституції України», внесеного Президентом України В.А. Ющенком, 
відповідно до указу Президента України від 25.08.2009 №671/2009.  Працівники 
центру взяли участь у більш як десяти заходах з обговорення змін до Конституції 
України, але ці заходи центром не облікувались як одноденні виїзні тематичні 
семінари; 

  Таблиця 3 
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ НАВЧАННЯ 

за категорією слухачів 

Категорія слухачів 

План 
навчання 

слухачів (чол.)
на 2009 р. 

Фактично 
пройшли 
навчання 

(чол.) 

Відхилення 
від плану 

Виконання 
плану у % 

Державні службовці – працівники 
місцевих органів виконавчої влади 794 868 +74 109,3 
Державні службовці – працівники 
територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади 

175 137 -38 78,3 

Посадові особи органів місцевого 
самоврядування 796 897 +101 112,7 
Працівники бюджетних підприємств, 
установ та організацій 30 167 +137* 556,7 

Всього 1795 2069 +274 115,3 

* - значне збільшення пояснюється тим, що навчання проходили особи, включені до кадрового резерву, які не є 
державними службовцями, та депутати місцевих рад 

   Таблиця 4 

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ НАВЧАННЯ 
щодо кількості навчальних заходів 

Вид навчання 

Планова 
кількість 

навчальних 
заходів 

 на 2009 р. 

Фактично 
проведено  
навчальних 
заходів  
у 2009р. 

Відхилення 
від плану 

Виконання 
плану у % 

Професійна програма 22 18 -4 81,8 
Тематичний короткотерміновий 
семінар 22 36 +14 163,6 

Тематичний постійнодіючий семінар 20 18 -2 90,0 

Виїзні одноденні семінари 15 12 -3 80,0 
Всього 79 84 +5 106,3 
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 - додатково  проведено:  
1) відповідно до доручень керівництва облдержадміністрації п’ять 

одноденних навчань на таких тематичних семінарах: «Нове антикорупційне 
законодавство» для працівників апарату облдержадміністрації, «Забезпечення 
населення товарами та організація роботи підприємств торгівлі в умовах 
особливого періоду» для працівників управлінь (відділів) економіки 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів, «Безпека та ефективне використання 
комп'ютерних мереж» для спеціалістів структурних підрозділів 
облдержадміністрації, відповідальних за адміністрування комп'ютерних мереж, та 
«Актуальні проблеми системного оновлення конституційного регулювання 
суспільних відносин в Україні» для працівників районних державних адміністрацій; 

 

2) навчання на одноденному тематичному семінарі «Актуальні питання 
удосконалення діяльності державних службовців» для переможців першого туру 
щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в області; 

 

3) за сприяння Головдержслужби України та фінансової підтримки Фонду 
Ганса Зайделя в Україні навчання на триденному тематичному семінарі 
"Удосконалення планування професійного навчання державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування" для керівників регіональних ЦППК; 

 

4) за сприяння Фонду Ганса Зайделя в Україні два навчання на тематичному 
семінарі "Відкритість і прозорість діяльності місцевих органів влади" для 
головних редакторів комунальних друкованих та електронних засобів масової 
інформації, засновниками яких є районні та міські ради, райдержадміністрації, та 
керівників райдержадміністрацій, міськвиконкомів, виконавчих апаратів районних 
рад - представників засновників комунальних засобів масової інформації; 

 

5) за замовленням Головного управління праці та соціального захисту 
населення облдержадміністрації навчання на п’ятиденному тематичному семінарі 
«Забезпечення належного соціального захисту осіб з інвалідністю» для 
начальників відділів з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці 
управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів;  

 

6) відповідно до договору із Головдержслужбою України від 14 липня 
2009 року № 68  шість навчань на тематичних короткотермінових семінарах 
державних службовців І-IV категорій посад; 
 

 - змінено планову тематику двох виїзних семінарів на більш актуальну. 
 

 В цілому центром в 2009 році перевиконано річні планові показники щодо 
навчальної роботи. Фактичні показники навчання окремих фахових груп 
працівників виконано: 
 - державних службовців, працівників місцевих органів виконавчої влади на 
109,3 відсотка (факт – 868 особа, план – 794 особи); 
 - посадових осіб місцевого самоврядування  на 112,7 відсотка (факт – 
897 осіб, план - 796 осіб); 
 - працівників державних підприємств, установ та організацій на 
556,7 відсотка (факт – 166 осіб, план – 30 осіб). 
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2. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

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

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 постійно діючих, короткотермінових та виїзних 
тематичних семінарів. 

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

У 2009 році в центрі за всіма видами навчання підвищили кваліфікацію 
2069 осіб. В тому числі в центрі навчання пройшли 803 молоді слухачі віком до 
35 років, або 38,8 відсотка слухачів.  

За період 2009 року розроблено та реалізовано 12 професійних програм 
підвищення кваліфікації, на яких пройшли навчання різні категорії слухачів 
(додаток 2). 

За професійними програмами підвищення кваліфікації з обов’язковим 
захистом слухачами випускних робіт і видачею свідоцтв про підвищення 
кваліфікації встановленого зразка пройшли навчання 376 осіб, що склало 
18,2 відсотка від загального числа слухачів, з них 198 осіб віком до 35 років, або 
52,7 відсотка слухачів професійних програм. 

 Протягом 2009 року розроблено та реалізовано 28 програм тематичних 
короткотермінових семінарів (додаток2). Навчанням на тематичних 
короткотермінових семінарах (без врахування виїзних) було охоплено 874 особи, 
або 42,2 відсотка від загального числа слухачів.  

Оновлено та реалізовано програми 4 тематичних постійно діючих  семінарів 
(додаток 2). На тематичних  постійно діючих семінарах  пройшли навчання 
280 осіб, або 13,5 відсотка від загального числа слухачів.  

Розроблено та реалізовано 3  програми виїзних тематичних семінарів 
(додаток 2). На виїзних  тематичних семінарах навчалися 539 осіб, або 
26,1 відсотка від загального числа слухачів. 

Всього на тематичних семінарах навчання пройшли 1693 слухачі (в тому 
числі 605 осіб віком до 35 років або 35,7% від загальної кількості слухачів 
семінарів), з них 735 посадових осіб місцевого самоврядування (в тому числі 
142 особи віком до 35 років або 19,3%), 748 працівників місцевих органів 
державної влади (в тому числі 375 осіб віком до 35 років або 50,1%), 
44 працівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (в 
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тому числі 21 особа віком до 35 років або 47,7%), 166 працівників бюджетних 
установ (в тому числі 67 осіб віком до 35 років або 40,4%).  

Характеристику інтенсивності навчальної діяльності центру подано на 
діаграмі 1 . 

2.1. Пріоритетні напрямки навчальної роботи у 2009 році 
 

Основною метою центру у 2009 році було забезпечення потреб  установ 
області у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, 
здатних компетентно і відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати 
новітні технології управління, сприяти подальшому соціально-економічному 
розвитку територій та бути готовими до ефективної професійної практичної 
діяльності в різних сферах як в якості державних службовців місцевих органів 
виконавчої влади і територіальних підрозділів ЦОВВ, так і в якості посадових осіб 
місцевого самоврядування.  

Пріоритетними напрямками навчальної роботи у 2009 році були, зокрема, 
навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації спеціалістів, 
уперше прийнятих на державну службу, та працівників новоутворених 
структурних підрозділів райдержадміністрацій, у тому числі відділів ведення 
Державного реєстру виборців, служб у справах дітей, секторів контролю. У 
2009 році на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 
03.09.2008 р. №1163-р значно збільшено кількість навчань за професійними 
програмами та на тематичних семінарах працівників соціальних служб. 

У другому півріччі 2009 року відповідно до договору з Головдержслужбою 
України від 14.07.09 № 68 було проведено цикл з 6 тематичних короткотермінових 
семінарів для вищих (I-IV) категорій посад державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування та кадрового резерву на ці посади. 

 

Діаграма 1 
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2.1.1. Навчання державних службовців – працівників місцевих органів 
виконавчої влади 

 

В 2009  році центром розроблено та реалізовано дванадцять 216-годинних 
професійних програм підвищення кваліфікації, з них вісім професійних програм 
підвищення кваліфікації – для керівників і спеціалістів структурних підрозділів 
районних державних адміністрацій, уперше прийнятих на державну службу та 
керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, які зайняли посади 
вищої категорії, і одна – для державних службовців територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади в області.  

За професійними програмами підвищення кваліфікації навчання пройшли 
120 осіб працівників місцевих органів виконавчої влади, або 31,9 відсотка від 
загального числа слухачів професійних програм (в тому числі 87 осіб працівників 
місцевих органів виконавчої влади віком до 35 років, або 72,5 відсотка). 

З числа слухачів державних службовців – працівників місцевих органів 
виконавчої влади з різних причин (звільнення з роботи, надання відпустки по 
вагітності і пологах, вступ на навчання до магістратури державної служби на 
стаціонарну форму навчання) протягом 2009 року було відраховано 18 осіб, або 
0,9 відсотка від загального числа слухачів. 
 У 2009 році для працівників місцевих органів виконавчої влади в області 
проводились навчання на тематичних короткотермінових семінарах, на яких 
навчання пройшли 442 особи, або 21,4 відсотка від загального числа слухачів 
(з них 202 особи до 35 років, або 45,7 відсотка).  

На тематичних постійно діючих семінарах навчання пройшли 128 працівників 
місцевих органів виконавчої влади, або 45,7 відсотка від загального числа слухачів 
постійно діючих семінарів (в тому числі 83 особи віком до 35 років, або 
64,8 відсотка).  

На виїзних тематичних семінарах навчання пройшли 178 осіб місцевих 
органів виконавчої влади, що складає 33,0 відсотка від загального числа слухачів 
тематичних семінарів (в тому числі 90 осіб віком до 35 років, або 50,6 відсотка).  

Всього в 2009 році завершили навчання 868 державних службовців – 
працівників місцевих державних адміністрацій, що складає 41,95 відсотка від 
загальної кількості слухачів, в тому числі 462 особи віком до 35 років, що складає 
53,2 відсотка до числа слухачів державних службовців – працівників місцевих 
державних адміністрацій, або 57,5 відсотка в порівнянні із загальною кількістю 
слухачів до 35 років, які пройшли навчання в центрі в 2009 році.  

 

2.1.2. Навчання кадрового резерву 
 

 Особи, які включені до кадрового резерву на посади державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування, в 2009 році проходили навчання як 
за професійними програмами підвищення кваліфікації, так і на тематичних 
короткотермінових семінарах. 

Проведено навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації 
кадрового резерву на посади державних службовців VI категорії посад працівників 
районних державних адміністрацій (15 слухачів, в тому числі 12 осіб віком до 
35 років, або 80,0 відсотків чисельності слухачів кадрового резерву є молоді 
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особи) та на тематичних короткотермінових семінарах "Техніка комунікації і 
ведення переговорів", "Планування службової кар’єри" та "Лідерство і формування 
команди".  

Шість осіб з числа кадрового резерву на посади працівників органів 
місцевого самоврядування пройшли стажування в структурних підрозділах 
облдержадміністрації. 

                                                                                                                                                                                        
  Таблиця 5 

Чисельність осіб з кадрового резерву,  
які підвищили кваліфікацію за програмами навчання 
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IV - - - - 1 - - - 3 24 3 12 - - - - 4 24 3 12 

V - 1 - 6- 4 6 4 7 30 50 1 13 - - - 2 34 54 5 26 

VI 2 32 - 12 10 24 13 11 55 111 10 33 20 15 - 3 87 167 23 56 

VII 18 55 - 3 13 14 4 5 68 116 11 18 43 21 - 1 142 185 15 26 

ВСЬОГО 20 88 - 21 28 44 21 23 15
6 301 25 76 63 36 - 6 267 433 46 120 

 

Чисельність осіб кадрового резерву, які в 2009 році підвищили кваліфікацію 
за програмами навчання складає 553 слухачі різних категорій тоді, як в 2008 році – 
313 осіб. Тобто, в 2009 році склалася тенденція до зростання чисельності осіб 
кадрового резерву, які підвищили свій рівень кваліфікації, на 240 осіб, або на 
76,7 відсотка в порівнянні із 2008 роком. Зростання чисельності осіб кадрового 
резерву, які підвищили свій рівень кваліфікації в центрі, відбулося за рахунок 
зростання чисельності слухачів державних службовців на 166 осіб та за рахунок 
зростання чисельності слухачів осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади 
працівників осіб місцевого самоврядування, на 74 особи.  

 

2.1. 3. Навчання державних службовців – працівників територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої влади 

 

На договірній основі було проведено три навчання за професійною 
програмою підвищення кваліфікації працівників районних і міських управлінь 
головного управління Пенсійного фонду України в області (пройшли навчання 
93 слухачі – спеціалісти з призначення пенсій, спеціалісти з виплати пенсій, 
керівники та спеціалісти відділів надходження доходів, або 24,7 відсотка від всіх 
слухачів професійних програм).  

Серед державних службовців головного управління Пенсійного фонду 
України в області, що пройшли навчання, було 58 слухачів віком до 35 років, що 
складає 62,4 відсотка державних службовців територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, які навчалися за професійними програмами 
підвищення кваліфікації. 
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Працівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади на договірній основі навчалися також  на тематичних семінарах:  

Таблиця 6 

№ 
п/п Назва семінару Кількість осіб, що 

навчались 
1 2 3 

Короткотермінові тематичні семінари 
1 Правове регулювання трудових відносин та соціального забезпечення 

працівників державних установ 8 
2 Запобігання і протидія корупції  3 
3 Бухгалтерський облік та звітність 1 
4 Відкритість і прозорість діяльності місцевих органів влади 1 
5 Актуальні питання удосконалення діяльності державних службовців 1 
6 Лідерство і формування команди 2 
 Разом 16 

Постійно діючі тематичні семінари 
1 Сучасні інформаційні технології у сфері державного управління  3 
2 Використання в роботі кадрових служб системи “Картка” 4 
 Разом 7 

Виїзні тематичні семінари 
1 Актуальні проблеми реформування державного управління та 

розвитку місцевого самоврядування 
10 

2 Актуальні проблеми системи оновлення конституційного регулювання 
суспільних відносин в Україні 

11 

 Разом 21 
 Всього 44 

 

На виїзних тематичних семінарах, що проводилися центром, навчання 
пройшов 21 працівник територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади (в тому числі 11 осіб віком до 35 років, або 52,4 відсотка).  

Всього на тематичних семінарах пройшли навчання 44 фахівці. 
Всього в 2009 році в центрі навчалися 137 працівників територіальних 

підрозділів центральних органів виконавчої влади (6,6 відсотка від загальної 
кількості слухачів), з них 79 осіб (57,7 відсотка) віком до 35 років. 

 

2.1.4. Навчання посадових осіб місцевого самоврядування  
 

В 2009 році центром реалізовано три навчання за розробленими 
професійними програмами підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого 
самоврядування (для секретарів сільських та селищних рад, для головних 
бухгалтерів виконавчих комітетів сільських та селищних рад, для спеціалістів – 
землевпорядників виконавчих комітетів сільських та селищних рад). Навчання за 
професійними програмами підвищення кваліфікації пройшли 162 посадові особи 
місцевого самоврядування, або 43,1 відсотка від загальної чисельності слухачів 
професійних програм (в тому числі 52 особи, або 32,1 відсотків віком до 35 років). 
Серед слухачів 52 (в тому числі 7 осіб віком до 35 років) секретарі сільських та 
селищних рад, 44 (в тому числі 18 осіб віком до 35 років) головних бухгалтерів, 
спеціалістів з бухгалтерського обліку виконавчих комітетів сільських та селищних 
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рад, 42 (в тому числі 15 осіб віком до 35 років) спеціалістів-землевпорядників 
виконавчих комітетів сільських, селищних і міських рад. 

24 посадові особи місцевого самоврядування навчались також за 
професійними програмами підвищення кваліфікації – для працівників кадрових 
служб (3 чол.), для спеціалістів відділів ведення Державного реєстру виборців 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів (3 чол.), для начальників секторів 
контролю апаратів райдержадміністрацій та міськвиконкомів (5 чол.), для 
головних спеціалістів бюджетних відділів фінансових управлінь (5 чол.) та для 
керівників районних, міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів, (1 чол.), кадрового резерву (7 чол.). 

З числа слухачів професійних програм з різних причин протягом другого 
тижня навчань було відраховано 6 посадових осіб місцевого самоврядування, що 
складає 0,3 відсотка від загальної чисельності слухачів центру. 

Всього навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації в 
2009 році завершили 162 (43,1 відсотка) посадових осіб місцевого самоврядування 
(в тому числі 52 особи, або 32,1 відсотка віком до 35 років).  

В 2009 році центром проведено вісім навчань для сільських і селищних голів 
на тематичному короткотерміновому семінарі “Правове регулювання земельних 
відносин”. Навчання пройшли 218 слухачів, в тому числі 12 посадових осіб 
місцевого самоврядування віком до 35 років.  

Всього на 36 тематичних короткотермінових семінарах, проведених центром 
у 2009 році, свою кваліфікацію підвищили 337 (в тому числі 52 особи віком до 
35 років) посадових осіб місцевого самоврядування, що складає 38,6 відсотка від 
загальної чисельності слухачів тематичних семінарів. 

Посадові особи місцевого самоврядування навчалися також на чотирьох 
тематичних постійно діючих семінарах, реалізованих центром в 2009 році 
відповідно до рекомендацій Головдержслужби України :  

«Ділова українська мова у сфері державного управління» - навчання 
пройшли 10 посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі 6 осіб віком 
до 35 років; 

 «Сучасні інформаційні технології у сфері державного управління» - 
навчання пройшли 67 посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі 
22 особи віком до 35 років; 

 «Використання в роботі кадрових служб системи “Картка”» - навчання 
пройшли 3 посадові особи місцевого самоврядування, в тому числі 2 особи віком 
до 35 років; 

«Мобілізаційна робота» - навчання пройшли 4 посадові особи місцевого 
самоврядування.  

На тематичних постійно діючих семінарах навчання пройшли 84 посадові 
особи органів місцевого самоврядування, або 30,0 відсотків від загального числа 
слухачів постійно діючих тематичних семінарів (в тому числі 30 (35,7 відсотка) 
осіб віком до 35 років).  

На виїзних тематичних семінарах навчання пройшли 314 посадових осіб 
місцевого самоврядування, що складає 58,3 відсотка від загального числа слухачів 
виїзних тематичних семінарів (в тому числі 60 (19,1 відсотка) осіб віком до 
35 років).  
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Всього протягом року навчання пройшли 897 посадових осіб місцевого 
самоврядування, або 43,4 відсотка від загальної кількості слухачів (в тому числі 
194 (21,6 відсотка) посадові особи місцевого самоврядування віком до 35 років. 

 

  2.1.5.Навчання молодих державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування та представників молодіжних організацій області  

 

Всіма видами навчань було охоплено 803 слухачі віком до 35 років 
(38,8 відсотка слухачів), в тому числі 462 працівники місцевих органів виконавчої 
влади, 194 працівники органів місцевого самоврядування, 79 працівників 
територіальних  підрозділів центральних органів виконавчої влади та 68 молодих 
осіб, які не є державними службовцями чи посадовими особами місцевого 
самоврядування, але перебувають в кадровому резерві  на ці посади, є 
працівниками бюджетних організацій, депутатами місцевих рад чи активістами 
громадських організацій. 

За професійними програмами підвищення кваліфікації протягом 2009 року 
навчались молоді державні службовці віком до 35 років: 

• 31 особа з числа спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрацій 
V-VІІ категорій посад, уперше прийнятих на державну службу; 

• 5 осіб, включених до кадрового резерву на посади державних службовців VІ 
категорії посад працівників райдержадміністрацій; 

• 8 керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, які зайняли 
посади вищої категорії; 

• 58 працівників управлінь Пенсійного фонду України в районах та містах 
області; 

• 26 директорів і спеціалістів  районних і міських центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді та служб у справах дітей райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів; 

• 9 начальників секторів контролю апаратів райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів; 

• 8 спеціалістів відділів ведення Державного реєстру виборців апаратів 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів; 

• 40 посадових осіб місцевого самоврядування. 
З метою залучення молоді до державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування та створення умов для їх професійного зростання, центром в 
2009 році проведено такі тематичні семінари, орієнтовані на осіб до 35 років: 

Таблиця 7 

№ 
п/п Назва семінару 

Кількість 
навчальних 

груп 

Кількість 
осіб віком 
до 35 
років 

Короткотермінові тематичні семінари 
1 Правове регулювання земельних відносин 8 13 
2 Правове регулювання трудових відносин та соціального 

забезпечення працівників державних установ 
1 15 

3 Запобігання і протидія корупції 1 14 
4 Планування службової кар’єри 1 25 
5 Техніка комунікації і ведення переговорів 1 13 
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6 Правові аспекти діяльності місцевих органів влади 1 9 
7 Бухгалтерський облік та звітність у бюджетних установах 2 25 
8 Соціальна робота із сім'ями, що перебувають у складних життєвих 

обставинах 
1 13 

9 Порядок призначення державних соціальних допомог та контроль 
за цільовим використанням коштів 

1 5 

10 Порядок призначення державних соціальних допомог 1 10 
11 Персоніфікований облік пільгових категорій громадян 1 9 
12 Соціальне обслуговування пенсіонерів та одиноких 

непрацездатних громадян 
1 1 

13 Відкритість і прозорість діяльності місцевих органів влади  1 4 
14 Відкритість і прозорість діяльності місцевих органів влади  1 0 
15 Актуальні питання удосконалення діяльності державних 

службовців 
1 16 

16 Безпека та ефективне використання комп'ютерних мереж 1 10 
17 Удосконалення планування професійного навчання державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 
1 2 

18 Актуальні проблеми системного оновлення конституційного 
регулювання суспільних відносин в Україні 

1 16 

19 Впровадження системи управління якістю відповідно до стандарту 
ДСТУ ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади (одноденний) 

1 9 

20 Впровадження системи управління якістю відповідно до стандарту 
ДСТУ ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади (дводенний) 

1 17 

21 Впровадження системи управління якістю відповідно до стандарту 
ДСТУ ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади”(одноденний) 

1 5 

22 Лідерство і формування команди в муніципальному управлінні 1 14 
23 Лідерство і формування команди 1 14 
24 Забезпечення належного соціального захисту осіб з інвалідністю 1 7 
25 Підготовка проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування 
1 3 

26 Техніка комунікації і ведення переговорів 1 6 
27 Забезпечення населення товарами та організація роботи 

підприємств торгівлі в умовах особливого періоду 
1 8 

28 Нове антикорупційне законодавство України 1 13 
 Разом 36 296 

Постійно діючі тематичні семінари 
1 Ділова українська мова у сфері державного управління  1 20 
2 Сучасні інформаційні технології у сфері державного управління 14 97 
3 Використання в роботі кадрових служб системи “Картка”  2 21 
4 Мобілізаційна робота 1 7 
 Разом 18 145 

ВСЬОГО 54 441 
 

На виїзних тематичних семінарах навчання пройшли 164 слухачі віком до 
35 років, що складає 30,4 відсотка від загального числа слухачів виїзних 
тематичних семінарів (в тому числі 90 осіб державних службовців місцевих 
органів виконавчої влади; 60 осіб місцевого самоврядування і 11 державних 
службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади).  

Всього протягом року навчання пройшли 803 слухачі віком до 35 років, або 
38,8 відсотка від загальної кількості слухачів (в тому числі 194 (24,2 відсотка) 
посадових осіб місцевого самоврядування; 462 (57,5 відсотка) державні службовці 
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місцевих органів виконавчої влади і 79 (9,8 відсотка) державних службовців 
територіальних підрозділів ЦОВВ). 

 

2.1.6.Навчання депутатів місцевих рад та заходи просвітницького 
характеру 

 

На виконання Плану заходів просвітницького та інформаційного характеру 
щодо необхідності децентралізації державного управління та розвитку 
ефективного місцевого самоврядування, затвердженого наказом Начальника 
Головдержслужби України від 13.04.2006, в центрі протягом 2009 року пройшли 
навчання за різними видами депутати місцевих рад. Всього протягом року 
навчався 281 депутат місцевих рад, що від загальної чисельності слухачів складає 
13,6 відсотка. 

В навчанні за професійними програмами підвищення кваліфікації взяли 
участь 77 депутатів місцевих рад (20,5 відсотка від всієї кількості слухачів 
навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації). 

Навчання на тематичних короткотермінових семінарах пройшли 87 депутатів 
місцевих рад різних рівнів, що від загальної чисельності слухачів тематичних 
короткотермінових семінарів складає 10,0 відсотків. 

Всього протягом 2009 року на тематичних семінарах навчалися 204 особи, 
які є депутатами рад різних рівнів, або 72,6 відсотка від загальної чисельності 
слухачів – депутатів місцевих рад, що пройшли навчання в центрі протягом року.  

Для активізації участі громадськості у прийнятті рішень місцевими органами 
влади центром проведено дванадцять навчань на трьох виїзних тематичних 
семінарах: “Актуальні проблеми реформування державного управління та 
розвитку місцевого самоврядування”, “Підготовка проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування”, “Актуальні проблеми системного оновлення 
конституційного регулювання суспільних відносин в Україні”.  

Навчанням на всіх виїзних тематичних семінарах охоплено 75 депутатів 
місцевих рад, або 13,9 відсотка від загальної чисельності слухачів виїзних 
тематичних семінарів. 

 

2.2.   Основні напрямки навчально-методичної роботи 
 

2.2.1. Види підвищення кваліфікації кадрів 
   

Основними видами підвищення кваліфікації у 2009 році були тематичні 
короткотермінові (у тому числі виїзні тематичні семінари) і постійно діючі 
семінари та навчання за професійними програмами підвищення.  

 

Всього проведено 84 навчальні заходи, в тому числі навчань: 
- за професійними програмами підвищення кваліфікації - 18; 
- на короткотермінових тематичних семінарах                 -    36; 
- на постійно діючих тематичних семінарах              -    18; 
- на виїзних одноденних тематичних семінарах                -    12. 

 

Показники навчальної діяльності центру в 2009 році у порівнянні з 
попередніми роками подані на діаграмі 2, у таблицях  8 і 9.   

 



 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кількість слухачів 

№
 п

/п
 Вид 

підвищення 
кваліфікації 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Професійні 
програми 
підвищення 
кваліфікації 

177 209 226 198 497 375 479 415 609 305 416 376 

2 Тематичні 
короткотермінові 
семінари 

579 598 723 1216 824 1054 878 930 1032 1227 1228 1413

3 Тематичні 
постійно діючі 
семінари 

— 96 76 81 15 71 143 178 194 259 348 280 

ВСЬОГО: 756 903 1025 1495 1336 1500 1500 1523 1835 1791 1992 2069 
 

Кількість навчальних заходів 
№ 
п/п Вид навчального 

заходу 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Професійні програми 
підвищення 
кваліфікації 

7 12 12 9 17 14 19 19 23 16 19 18 

2 5-денні тематичні 
семінари 

4 — — — — — — — — 1 — 1 

3 4-денні тематичні 
семінари 

9 11 12 6 1 7 5 1 1 — — — 

4 3-денні тематичні 
семінари 

3 3 5 17 17 25 16 38 12 29 20 22 

5 2-денні тематичні 
семінари 

2 — 1 1 1 — 1 3 — 3 5 5 

6 1-денні тематичні 
семінари 

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

7 Тематичні постійно 
діючі семінари 

— 4 3 3 1 4 12 13 15 17 19 18 

ВСЬОГО: 30 40 43 57 31 41 41 79 70 77 79 84 

Діаграма 2 

Таблиця 8 

Таблиця 9
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2.2.2. Навчально-методичне, кадрове та інформаційне забезпечення навчань  
 

Центром здійснюється пошук і впровадження в навчальний процес нових 
форм та методів навчання з використанням сучасних комп’ютерних технологій, 
проведення тренінгів, тестувань, обмін позитивним досвідом роботи при 
проведенні виїзних практичних занять, стажування на робочому місці у 
структурних підрозділах облдержадміністрації. 

Основними видами навчальних занять в центрі є лекції, семінарські, 
практичні аудиторні та виїзні заняття, дискусії, ділові ігри, аналіз конкретних 
ситуацій, обмін досвідом роботи, тематичні зустрічі, бесіди за “круглим столом”, 
групові та індивідуальні консультації, стажування і тренінги. 

В 2009 році розроблено і проведено 5 тренінгових занять: з питань 
запобігання і протидії корупції, техніки комунікацій та лідерства і формування 
команди, на яких пройшли навчання 138 осіб (15,8 відсотка) від загальної 
чисельності слухачів тематичних короткотермінових семінарів. Серед слухачів 
тренінгових занять 61 особа, або 44,2 відсотка – слухачі віком до 35 років.  

При проведенні занять застосовувалися сучасні технічні засоби навчання – 
мультимедійні проектори, графопроектори, відеокамера, ноутбук, магнітна дошка, 
фліп-чарти, коркові дошки, відеоапаратура для демонстрування навчальних 
відеофільмів.  

В рамках стажування слухачів передбачається вивчення структури органу 
влади та його функцій, галузевих напрямів роботи керівників і фахівців. Змістовне 
наповнення і результат практичної підготовки (підвищення кваліфікації) 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування досягається 
через використання програми практичної підготовки, в якій визначені вимоги до 
професійних обов’язків слухачів різних категорій посад і кадрового резерву. 

В 2009 році вперше впроваджений такий вид підвищення кваліфікації як 
участь державних службовців у щорічному Всеукраїнському конкурсу «Кращий 
державний службовець». На базі центру проходив другий тур конкурсу, в якому 
брали участь 30 державних службовців. 

 

Протягом року центром розроблено і впроваджено 12 професійних програм 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування; 28 програм тематичних короткотермінових семінарів; 4 програми 
тематичних постійно діючих семінарів, 3 програми виїзних  тематичних семінарів 
(додаток 2). 

Навчально-методичним відділом центру проводиться робота щодо 
актуалізації змісту навчань державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування. В 2009 році проведено навчання за розробленими професійними 
програмами підвищення кваліфікації спеціалістів-землевпорядників виконавчих 
комітетів сільських та селищних рад, спеціалістів структурних підрозділів 
районних державних адміністрацій, уперше прийнятих на державну службу, та 
керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, які зайняли посади 
вищої категорії.  

На виконання рекомендацій Головдержслужби України центром в 2009 році 
розроблено та впроваджено постійно діючий тематичний семінар «Використання в 
роботі кадрових служб системи “Картка”». 
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Протягом року проведено 12 виїзних практичних занять для слухачів в рамках 
навчань за професійною програмою підвищення кваліфікації для працівників 
районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, депутатів 
місцевих рад; працівників районних державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування; сільських, селищних голів, працівників органів місцевого 
самоврядування, на яких навчались 539 слухачів, з яких 30,4 відсотка були особи 
віком до 35 років.  

Організовано 8 стажувань на робочих місцях для начальників секторів 
контролю апаратів райдержадміністрацій та міськвиконкомів; спеціалістів 
структурних підрозділів райдержадміністрацій, уперше прийнятих на державну 
службу; керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, які зайняли 
посади вищої категорії; директорів районних, міських центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрацій та міськвиконкомів; спеціалістів-
землевпорядників виконавчих комітетів сільських та селищних рад. При 
проведенні стажувань навчанням було охоплено 146 слухачів, що складає 
38,8 відсотка від всієї кількості слухачів професійних програм підвищення 
кваліфікації. В числі слухачів проведених у 2009 році стажувань 84 особи, або 
57,5 відсотка становили слухачі віком до 35 років. 

Використання в процесі навчань слухачів центру виїзних практичних занять 
і стажувань та тренінгових занять дозволили актуалізувати знання слухачів для 
ефективної професійної діяльності, вдосконалити їх вміння компетентно і 
відповідально виконувати професійні функції в складних соціальних та 
економічних умовах сучасної України. 

Забезпечення належного рівня підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування різних категорій посад і 
кадрового резерву виконується центром шляхом залучення до проведення занять 
професорсько-викладацького складу з інших навчальних закладів та фахівців- 
практиків державного управління і державної служби . 

До викладання у центрі в 2009 році залучено 165 викладачів, з них: 
• докторів наук, професорів - 2; 
• кандидатів наук, доцентів - 19; 
• працівників органів влади - 121 (в т.ч. 10 магістрів державного управління та 
12 магістрів державної служби); 
• штатних працівників центру -  5. 

З метою залучення до викладання висококваліфікованих фахівців 
здійснювалася співпраця з: 
• Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу; 
•  Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника; 
• Прикарпатським юридичним інститутом Львівського державного університету 
внутрішніх справ; 
• Карпатським факультетом Академії муніципального управління; 
• обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти; 
•  представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні.  
 

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

Протягом 2009 року кабінетом отримано методичні матеріали від Інституту 
підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, 
Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при 
Президентові України, Чернігівського обласного центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації. Національною академією державного управління при 
Президентові України передано центру навчально-методичні матеріали, навчальні 
посібники та їх електронні версії. 

Інформаційно-довідковий фонд кабінету поповнився інструктивно-
методичними матеріалами, які розроблені працівниками обласної державної 
адміністрації. 

З перших років створення центру активно формується книжковий фонд.        
В бібліотеці наявні підручники з філософії, історії України, економіки, психології, 
юридичних 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, забезпечує слухачів і викладачів підручниками, кодексами, нормативними 
документами.  

Протягом 2009 року придбано 60 навчальних посібників, підручників і 
довідників за тематикою професійних програм на суму 3,4 тис. грн. Сьогодні 
бібліотечний  фонд нараховує 2040 примірників. 

Велику цінність в інформаційному забезпеченні читачів мають також 
періодичні видання. На 2010 рік центром передплачено 18 найменувань газет        
та журналів на суму 5,5 тис. грн.  

Для правильного та оперативного пошуку певного видання існує довідково-
інформаційний фонд: алфавітний, систематичний каталог, систематична картотека 
газетно-журнальних статей, каталог “Нові надходження”.   

Бібліотечним фондом користуються слухачі, викладачі, працівники центру,   
а також працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
міста й області, які навчаються в магістратурі державної служби. 

У бібліотеці організовуються книжкові виставки, тематичні перегляди, 
формуються папки законодавчих актів та розпорядчих актів місцевих органів 
влади, що забезпечує прозорість рішень влади та обізнаність про їх діяльність. 

В аудиторіях встановлено стенди для виставок книг та інших видів 
друкованої інформації. 

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

Протягом 2009 року центром здійснювалася видавнича діяльність, 
виготовлено друкованої  продукції  3234 примірники.  

Основні напрями видавничої діяльності полягають у забезпеченні слухачів    
та викладачів необхідними методичними матеріалами для продуктивного         
та ефективного проведення навчального процесу. 
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3.  НАУКОВО-МЕТОДИЧНА  І ВИДАВНИЧА РОБОТА 
 

Протягом року центр займався дослідженням державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування області, що дозволяє правильно планувати 
потребу в підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
органів місцевого самоврядування (структура державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування в області подана на діаграмі 3) та аналізом 
даних про підвищення кваліфікації державних службовців і вивченням потреб 
навчання кадрів.  

Планування підвищення кваліфікації кадрів центром здійснюється спільно               
з управлінням державної служби Головдержслужби України в області                  
з використанням  даних системи «Картка». Це 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. 

Так, в 2009 році центром проведено десять (одне навчання за професійною 
програмою підвищення кваліфікації (навчалося 23 особи), шість на тематичних 
короткотермінових семінарах (навчалося 104 особи), три на постійно діючих 
тематичних семінарах (навчалося 24 особи)) навчань для працівників управлінь 
праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів, 
оскільки проведений аналіз даних системи «Картка» показав, що саме в цій сфері є 
значна кількість працівників, що не скеровувалися на навчання з підвищення 
кваліфікації п’ять і більше років. Ще 10 працівників соцзахисту пройшли навчання 
на виїзних тематичних семінарах. 

Діаграма 3 
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Всього в цьому році навчання за різними видами в центрі пройшов          
161 працівник управлінь праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів області, що складає 7,8 відсотка від 
загальної чисельності всіх слухачів центру у 2009 році. 

 

В 2009 році в центрі вперше запроваджено планування науково-пошукової 
робота працівниками. Це надало можливість більш повно і плідно реалізувати 
науково-педагогічний потенціал, сприяти розширенню творчих можливостей і 
наукових зацікавлень працівників центру. 

Для висвітлення результатів наукових досліджень і пошуків працівники 
центру підготували і видали збірники документів, нормативних та інформаційних 
матеріалів тощо. Наявність таких доробок є вагомим вкладом у підвищення 
ефективності навчального процесу і створює творчу атмосферу в діяльності 
центру. 

З метою наукового узагальнення та поширення позитивного досвіду 
навчально-організаційної та методичної роботи центру в серії “Навчально-
методичні матеріали”  вийшли друком 37, 38, 39 -ий випуски:  

1. Волошинський Б.І. Адміністративно-територіальний устрій України та 
проблеми його реформування/ Б.І.Волошинський.[2-ге вид., перероб. і доп.]- 
Вип.37.–Івано-Франківськ:ІФОЦППК,2009.–56с.– (Серія «Навчально-методичні 
матеріали») 

2. Кушнірюк В.М. Планування роботи та робочого часу державних 
службовців / В.М.Кушнірюк.– Вип.38.–Івано-Франківськ:ІФОЦППК, 2009.– 32с. – 
(Серія «Навчально-методичні матеріали») 

3. Кушнірюк В.М. Мотивація праці державного службовця: навч. посіб./ 
В.М.Кушнірюк.– Вип.39.– Івано-Франківськ:ІФОЦППК,2009.– 40 с.– (Серія 
«Навчально-методичні матеріали»)   

     

У співпраці методичного кабінету та фахівців інших підрозділів  продовжено 
видання серії «Довідково-інформаційні матеріали», яка включає інформацію з  
питань діяльності органів державного управління, організації державної служби, 
служби в органах місцевого самоврядування.  

У 2009 році вийшли друком 10  випусків цієї серії: 
1. Трудове законодавство: прийом на роботу, звільнення, надання відпусток: 

зб. норматив. актів. [2-ге вид., перероб. і доп] / Укладач: М.М.Матковська – 
Вип.№12. – 46с. – (Серія «Довідково-інформаційні матеріали») 

2.Як написати проект /Укладач: Л.В.Бойчук. – Вип.№13. –38с. –(Серія 
«Довідково-інформаційні матеріали») 

3. Збірник нормативно-правових актів України щодо проведення конкурсу 
«Кращий державний службовець» /Укладач: М.С. Шкрумеляк. – Вип.№14. – 28с. – 
(Серія «Довідково-інформаційні матеріали») 

4. Основні напрямки реформування пенсійної системи в Україні/ Укладач: 
Р.М. Берчак. – Вип.№15. – 16с. – (Серія «Довідково-інформаційні матеріали») 

5. Осадюк Т.Р. Оподаткування фізичних осіб / Т.Р. Осадюк. – Вип.№16. –21с. 
– (Серія «Довідково-інформаційні матеріали») 
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6. Нормативно – правові акти України з питань оплати праці (на допомогу 
бухгалтеру): зб. Матеріалів / Укладачі: Л.В. Бойчук, М.М. Матковська – Вип.№17. 
– 64с. – (Серія «Довідково-інформаційні матеріали») 

7. Рівні в правах та можливостях. Гендерна рівність в Україні: зб. інформ. 
матеріалів /Укладач: Л.І.Яковенко –Вип. №18. –40с. –(Серія «Довідково-інформаційні 
матеріали») 

8. Антикорупційне законодавство України: зб. матеріалів (на допомогу 
державним службовцям) /Укладач: Л.В.Бойчук. –Вип.№19. –60с. –(Серія 
«Довідково-інформаційні матеріали») 

9. Збірник лабораторних робіт MS Excel: зб. лабораторних робіт /Укладачі: 
О.В.Корнута, Р.О.Шкварла - Вип.№20. – 24с. – (Серія «Довідково-інформаційні 
матеріали») 

10 Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України 
/Укладач: Л.В.Бойчук. – Вип.№21.– 48с.– (Серія «Довідково-інформаційні 
матеріали») 

 

З метою підвищення освітнього рівня професійного навчання та 
забезпечення системного розвитку професійних якостей управлінців у центрі 
також виходили друком окремі видання: 

1. Удосконалення кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування 
області /Б.І.Волошинський  

(З досвіду організації підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 
самоврядування Івано-Франківської області). 

2. Каталог книжкових видань «Нові надходження. 2008 рік». Вип.2/уклад.: 
Л.І. Яковенко  

(Перелік  нової спеціальної літератури, що надійшла у бібліотечний фонд 
центру  і є необхідною для навчального процесу).  

3. Проект внесення змін до Конституції України, внесений  до Верховної 
ради України Президентом України Віктором Ющенком 31 березня 2009 року 
/уклад.: Л.В. Бойчук  

(Видання інформує про проект конституційних змін до Конституції України, 
запропонований Президентом України).  

4. Європейський тиждень місцевої демократії та його проведення в Україні/ 
упор.: Б.І. Волошинський - директор центру, магістр державного управління  

(Збірник нормативно-правових актів, наукових статей, коментарів та 
інформаційних матеріалів подає відомості про виникнення та розвиток традиції 
проведення Європейського тижня місцевої демократії в країнах-членах Ради 
Європи). 

5. Правове регулювання земельних відносин: електронна версія [Оновлений 
матеріал, відповідно до нових  нормативних актів України] 

 

4. КОМУНІКАТИВНІ ЗАХОДИ ТА НАДАННЯ НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
 

 В 2009 році центром широко практикувалось проведення конференцій на 
різноманітну тематику з використанням Інтернет-технологій. Відеоконференції 
проводились спільно з регіональними центрами перепідготовки та підвищення 
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кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Чернігівської, 
Луганської, Херсонської, Кіровоградської, Полтавської областей та м. 
Севастополя. 

22 січня 2009 року до 90-ї річниці проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР в 
центрі відбулася відеоконференція «Державотворчий потенціал Української 
соборності», участь у якій взяли п’ять областей України – Чернігівська, Луганська, 
Херсонська, Івано-Франківська та Кіровоградська; 

19 березня 2009 року центром проведено з використанням інтернет-
технологій науково-практичну відеоконференцію «Молодь у владі: проблеми, 
реалії та перспективи», у якій взяли участь представники Івано-Франківської, 
Кіровоградської, Полтавської областей та міста Севастополя. Участь в 
відеоконференції взяли 14 слухачів, з них 8 віком до 35 років. 

10 квітня 2009 центром з використанням інтернет-технологій проведено 
міжрегіональну відеоконференцію «Народний Рух України за перебудову: історія 
та сучасність», приурочену 20-річчю утворення НРУ, участь у якій взяли 
представники Івано-Франківської, Кіровоградської та Чернігівської областей.  
 В третьому кварталі 2009 року два працівники центру взяли участь у 
навчально-комунікативних заходах, які проводилися Головдержслужбою України 
(щодо стану організації професійного навчання державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування у 2009-2010 роках) та 
Головдержслужбою України і Одеською національною юридичною академією       
(з питань політико-правового забезпечення  державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування).  
 На базі центру проводилися заходи з проведення в області Європейського 
тижня місцевої демократії в Україні: круглий стіл – дискусія посадових осіб 
місцевого самоврядування і лідерів громадських організацій на тему “Стан та 
перспективи розвитку місцевої демократії в Україні”, спеціальне засідання 
обласного відділення Малої академії наук України  для учнів старших класів шкіл 
Долинського, Коломийського і Рогатинського районів. В порядку надання 
методичної допомоги місцевим органам влади було видано і розповсюджено 
збірник документів, статей і матеріалів “Європейський тиждень місцевої 
демократії та його проведення в Україні” накладом 1000 примірників. 

Працівники центру взяли участь в підготовці та проведенні семінару-
наради в Івано-Франківській облдержадміністрації під головуванням заступника 
голови-керівника апарату облдержадміністрації О.Коржака щодо інформаційно-
роз’яснювальної кампанії з обговорення проекту Закону України «Про внесення 
змін до Конституції України», запропонованого Президентом України 
В.Ющенком.  Працівники та викладачі центру були залучені до проведення 
Всенародного обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України», внесеного Президентом України В.А. Ющенком і  взяли 
участь у більш як десяти заходах з обговорення змін до Конституції України в 
районах та трудових колективах області. 

Державні службовці центру були включені до складу обласної робочої групи 
з питань роз’яснення проекту змін до Конституції України. Ними організовано і 
проведено два навчальні семінари на тему “Актуальні проблеми системного 
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оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні” для 
членів робочих груп в районах, працівників місцевих органів влади. 

Працівники центру брали також участь у комунікативних заходах, які 
проводилися Головним управлінням державної служби України, Національною 
академією державного управління при Президентові України, Львівським 
регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові 
України, Інститутом трансформації суспільства (м. Київ), Прикарпатським 
національним університетом імені Василя Стефаника, Івано-Франківським 
національним технічним університетом нафти і газу. 

Участь працівників центру у комунікативних заходах в 2009 році 
подано в додатку3. 
 Регулярно подавалися новини навчальної діяльності та інша інформація про 
центр на веб-сторінках обласної державної адміністрації та обласної ради, на веб-
сайті обласного управління державної служби на веб-сторінці Головдержслужби 
України.   

 

5. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ І ВИКЛАДАЧІВ 
 

Центром проводилася робота щодо забезпечення систематичного 
підвищення кваліфікації викладацького складу центру.  

Центр співпрацював в цьому напрямку із Головдержслужбою України та 
Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні. 16-18 червня 2009 року центром 
за сприяння Головдержслужби України та фінансової підтримки Представництва 
Фонду Ганса Зайделя в Україні проведено Всеукраїнський тематичний семінар 
”Удосконалення планування професійного навчання державних службовців             
і посадових осіб місцевого самоврядування” для керівників регіональних ЦППК.    
На цьому семінарі підвищили свою кваліфікацію два працівники центру. 

Державні службовці центру також підвищували свою кваліфікацію на 
тематичних семінарах відповідно до напрямків роботи, що входить до їх 
компетенції. Дані про підвищення кваліфікації працівниками центру в 2009 році 
подано у додатку 4. 

 
6. 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 2009 році практично залишився на рівні 2008 року (зріс на 0,5 тис. грн. ) і склав 
817,1 тис. грн., що складає 88,9 відсотка від планового показника. Власні 
надходження склали 26,4 тис. грн., або 47,1 відсотка від плану.  

Обсяги фінансування із загального та спеціального фондів в 2009 році 
склали разом 843,5 тис. грн. (80,0 відсотків планових асигнувань). Це пояснюється 
зменшенням порівняно з 2008 роком видатків на підвищення кваліфікації 
працівників бюджетних установ відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 26.11.2008 р. №1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу».  
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Обсяги  фінансування  центру  протягом 1998-2009 років подано на діаграмі 4. 
 

                                                                                                                                              
                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Протягом року поліпшено навчально-матеріальну базу центру. 
Придбано портативний ноутбук ASUS EEE PC 900HD для обробки і збору 

інформації працівниками центру, що перебувають у відряджені та проведення 
виїзних занять. Для зручності та безпечного транспортування ноутбука придбано 
сумку-чохол 13" N/12308/N DICOTA. 

Придбано річну ліцензію антивірусної програми ESET NOD32 Antivirus v3.0. 
Проведено технічне обслуговування та ремонт копіювальних апаратів         

і друкуючих пристроїв.  
 

7. ДОКУМЕНТООБІГ 
 

Відомості про документообіг у 2009 році в порівнянні з попередніми роками 
подає таблиця 10: 

Таблиця 10  
ДОКУМЕНТООБІГ ЦЕНТРУ В 1998 – 2009 РОКАХ 

Кількість документів № 
п/
п 

Групи 
документів 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Вхідні 190 200 244 259 247 265 335 327 336 311 324 318 

2 Створювані 
установою 152 189 157 203 208 165 213 188 219 210 316 364 

3 Внутрішні 
(накази) 57 95 98 134 135 137 166 194 217 224 251 261 

Всього: 399 484 499 596 590 567 714 709 772 745 891 943 

 

Діаграма 4 
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На діаграмі 5 проілюстровано документообіг центру протягом 1998-
2009 років. 

Центром протягом року підготовлено 63 листи обласної ради і обласної державної 
адміністрації до центральних та місцевих органів влади. 
 

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

У 2009 році продовжено співпрацю з Представництвом Фонду Ганса Зайделя 
(ФРН) в Україні, яка вже триває понад 12 років.  

З метою удосконалення системи підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування центром за сприяння 
Головдержслужби України та фінансової підтримки Представництва Фонду Ганса 
Зайделя (ФРН) в Україні в другому кварталі проведено навчальний трьохденний 
семінар “Удосконалення планування професійного навчання державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування” для керівників 
регіональних ЦППК. Участь в семінарі взяли заступник начальника 
Головдержслужби Вишневський Андрій Володимирович, начальник управління 
організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування Головдержслужби Сергієва Ліна Володимирівна та 
директор Школи вищого корпусу державної служби Захарченко Едуард 
Миколайович. За підсумками семінару учасниками вироблено практичні 
рекомендації щодо вдосконалення подальшої роботи з підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів. 

За підтримкою Фонду проведено два навчання на тематичному семінарі 
"Відкритість і прозорість діяльності місцевих органів влади" для головних 

Діаграма 5 
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редакторів комунальних друкованих та електронних засобів масової інформації, 
засновниками яких є районні та міські ради, райдержадміністрації, та керівників 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, виконавчих апаратів районних рад - 
представників засновників комунальних засобів масової інформації. 

Організований і проведений за підтримки Фонду тематичний семінар 
«Лідерство і формування команди у муніципальному управлінні» для працівників 
органів місцевого самоврядування та лідерів громадських організацій був 
орієнтований на розвиток лідерських якостей посадовців та активістів молодіжних 
організацій. 
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Додаток 2 
 

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 Начальники секторів контролю апаратів райдержадміністрацій та міськвиконкомів

1.2 Спеціалісти відділів ведення Державного реєстру виборців апаратів 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів 

1.3 Спеціалісти, які ведуть питання профілактики дитячої бездоглядності та захисту 
прав дітей, служб у справах дітей райдержадміністрацій та міськвиконкомів 

1.4 Спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрацій, уперше прийняті на 
державну службу 

1.5 Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій, які зайняли посади 
вищої категорії 

1.6 Кадровий резерв на посади державних службовців VI категорії посад працівників 
райдержадміністрацій 

1.7 Головні спеціалісти бюджетних відділів фінансових управлінь 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів 

1.8 Директори районних, міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів 

1.9 Секретарі сільських та селищних рад 
1.10 Головні бухгалтери, спеціалісти 

з бухгалтерського обліку виконавчих комітетів сільських та селищних рад 
1.11 Спеціалісти – землевпорядники виконавчих комітетів сільських та селищних рад 
1.12 Спеціалісти територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в 

області 
 

2. 
 
Тематичний семінар: 

2.1 "Правове регулювання земельних відносин",  3 дні 
2.2 “Правове регулювання трудових відносин та соціального забезпечення 

працівників державних установ”, 3 дні  
2.3 “Запобігання і протидія корупції”, 2 дні 
2.4 “Планування службової кар’єри”, 3 дні 
2.5 “Техніка комунікації і ведення переговорів”, 3 дні 
2.6 “Правові аспекти діяльності місцевих органів влади”,  3 дні 
2.7 "Бухгалтерський облік та звітність у бюджетних установах", 3 дні 
2.8 "Соціальна робота із сім'ями, що перебувають у складних життєвих обставинах", 3 

дні 
2.9 "Порядок призначення державних соціальних допомог та контроль за цільовим 

використанням коштів", 3 дні 
2.10 "Порядок призначення державних соціальних допомог", 3 дні 
2.11 "Персоніфікований облік пільгових категорій громадян", 3 дні 
2.12 "Соціальне обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян", 3 

дні 
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2.13 "Відкритість і прозорість діяльності місцевих органів влади", 3 дні 
2.14 "Відкритість і прозорість діяльності місцевих органів влади", 1 день 
2.15 "Актуальні питання удосконалення діяльності державних службовців", 1 день 
2.16 "Безпека та ефективне використання комп'ютерних мереж", 1 день 
2.17 "Удосконалення планування професійного навчання державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування", 3 дні 
2.18  "Актуальні проблеми системного оновлення конституційного регулювання 

суспільних відносин в Україні", 1 день 
2.19 “Впровадження системи управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ 

ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади”,  1 день 
2.20 “Впровадження системи управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ 

ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади” , 2 дні 
2.21 “Впровадження системи управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ 

ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади” , 1 день 
2.22 ”Лідерство і формування команди в муніципальному управлінні”,   3 дні 
2.23 ”Лідерство і формування команди”,   2 дні 
2.24 "Забезпечення належного соціального захисту осіб з інвалідністю", 5 днів 
2.25 "Підготовка проектів та програм розвитку місцевого самоврядування", 2 дні 
2.26 “Техніка комунікації і ведення переговорів”, 2 дні 
2.27 "Забезпечення населення товарами та організація роботи підприємств торгівлі в 

умовах особливого періоду", 1 день 
2.28 "Нове антикорупційне законодавство України", 1 день 

 
3. 

 
Виїзний тематичний семінар: 

3.1 “Актуальні проблеми реформування державного управління та розвитку 
місцевого самоврядування” 

3.2 “Підготовка проектів та програм розвитку місцевого самоврядування” 
3.3 “Актуальні проблеми системного оновлення конституційного регулювання 

суспільних відносин в Україні” 
 

4. 
 
Постійно діючий тематичний 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  
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Додаток 3 

 
 

УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ  
В КОМУНІКАТИВНИХ ЗАХОДАХ У 2009 РОЦІ 

 

№
 

п/
п Назва заходу Місце проведення Дата 

проведення  Хто брав участь 

1 Відеоконференція 
«Державотворчий 
потенціал Української 
соборності» 
 
 

Івано-Франківський 
обласний  центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого 
самоврядування, 
державних підприємств, 
установ та організацій,  
м. Івано-Франківськ  
(у відео конференції взяли 
участь представники  
п’яти областей України: 
Чернігівської, Луганської, 
Херсонської, Івано-
Франківської та 
Кіровоградської). 

22.01.2009 Волошинський  
Богдан Іванович  
та викладачі центру: 
Олійник  
Володимир Євгенович; 
Монолатій  
Іван Сергійович; 
Чорноус  
Володимир 
Ярославович; 

2 Науково-практична 
конференція 
 «Молодь у владі: 
проблеми, реалії та 
перспективи» 
                 
   

Івано-Франківський 
обласний  центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого 
самоврядування, 
державних підприємств, 
установ та організацій,  
м. Івано-Франківськ  
(у відео конференції взяли 
участь представники   
м. Севастополя та Івано-
Франківської, 
Кіровоградської, 
Полтавської областей). 

19.03.2009  
 
Волошинський  
Богдан Іванович, 
начальник управління в 
справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації 
Заремба  
Ростислав Дмитрович 
та слухачі центру 
 

3  Круглий стіл 
„Проведення в Україні 
реформи місцевого 
самоврядування та 
реформи виборчого 
законодавства відповідно 
до вимог європейської 
інтеграції” 

Івано-Франківський 
інститут післядипломної 
освіти вчителів,   
м. Івано-Франківськ  
(Захід проводив 
Інститут трансформації 
суспільства (м. Київ, 
директор - Олег Соскін). 

03.04.2009  Бойчук  
Любомир Васильович  

4 Науково-практична 
конференція 
«НАТО: 60 років в 
системі міжнародної 
безпеки» 

Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника,  
м. Івано-Франківськ 

09.04.2009  Волошинський  
Богдан Іванович  
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5 Міжрегіональна 
відеоконференція 
«Народний Рух України 
за перебудову: історія та 
сучасність» 

Івано-Франківський 
обласний  центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого 
самоврядування, 
державних підприємств, 
установ та організацій,  
м. Івано-Франківськ  
(у відео конференції взяли 
участь представники   
м. Кіровограда, м .Івано-
Франківська, м. 
Чернігова) 

10.04.2009 Волошинський 
Богдан Іванович  
 

6 Міжнародна 
конференція «Україна у 
Східному партнерстві»  
 

Головне управління 
державної служби 
України ,  
м. Київ 

26.03.2009 Волошинський 
Богдан Іванович  
  

7 Нарада  з  питань 
професійного навчання 
державних службовців 

Національна академія 
державного управління 
при Президентові 
України, 
м. Київ  

25.03.2009 Волошинський 
Богдан Іванович  
 

8 Колегія 
Головдержслужби 
України  

Головне управління 
державної служби 
України , 
м. Київ. 

02.04.2009 Волошинський  
Богдан Іванович  

9 Участь у тематичному 
семінарі "Модернізація 
системи навчання 
державних службовців і 
посадових осіб місцевого 
самоврядування" 

Національна академія 
державного управління 
при Президентові 
України, 
м. Київ  

03.04.2009 Волошинський  
Богдан Іванович  
 

10 Засідання 
Координаційної ради 
Львівського 
регіонального інституту 
державного управління  
при Президентові 
України 

Львівський регіональний 
інститут державного 
управління НАДУ при 
Президентові України, 
м. Львів (Брюховичі) 

05.06.2009 Бойчук 
Любомир Васильович  

11 Робоча нарада щодо 
стану організації 
професійного навчання 
державних службовців та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування у 2009-
2010 роках 

Головне управління 
державної служби 
України ,  
м. Київ 

27.08.2009 Бойчук 
Любомир Васильович  

12 Міжнародна наукова 
конференція «Рух у 
відновленні української 
державності та зламі 
комуністичної системи» 

Національна академія 
державного управління 
при Президентові 
України, 
м. Київ  

11.09.2009 Волошинський  
Богдан Іванович  
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13 Всеукраїнські 
громадські слухання з 
політико-правового 
забезпечення державної 
служби та служби в 
органах місцевого 
самоврядування 

Одеська національна 
юридична академія, 
м. Одеса 
 

24.09.2009 Волошинський  
Богдан Іванович  
 

14 Зустріч-презентація 
«Третій компонент 
Порогової програми 
«Виклики тисячоліття» (за 
участю Посольства США) 

Івано-Франківська 
обласна державна 
адміністрація, 
м. Івано-Франківськ  
 

28.10.2009 Волошинський  
Богдан Іванович, 
Бойчук 
Любомир Васильович   
 
 

15 Всеукраїнська наукова 
конференція «Народний 
рух України у новітньому 
українському 
державотворенні та 
розбудові громадянського 
суспільства» 

Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника,  
м. Івано-Франківськ 

29.10.2009 Волошинський  
Богдан Іванович  
 

16 Всеукраїнський 
науково-практичний 
семінар «Шляхи 
оптимізації підготовки 
магістрів за 
спеціальностями галузі 
знань «Державне 
управління» 

Яремчанська міська рада, 
м. Яремче, комплекс 
«Карпати»  
 

03.12.-
04.12.2009 

 

Волошинський  
Богдан Іванович  
 

17 Друга міжнародна 
конференція  
«Нато: виклики і 
трансформація - погляд з 
України» 

Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника,  
м. Івано-Франківськ 

11-12.12. 
2009 

Волошинський  
Богдан Іванович  
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                                                                                                                     Додаток 4 
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ У 2009 РОЦІ 
 

Працівник центру Назва закладу, де проходив 
навчання Вид навчання 

1 2 3 

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

Всеукраїнський тематичний 
семінар ”Удосконалення 
планування професійного навчання 
державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування” 
для керівників регіональних 
ЦППК, 
за сприяння Головдержслужби 
України та фінансової підтримки 
Представництва Фонду Ганса 
Зайделя в Україні,   
16-18 червня 2009 року; 
 

Волошинський  
Богдан  Іванович –  
директор 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 семінар  
“Техніка комунікації і ведення 
переговорів”,  
1-2 грудня 2009 року; 
(для  державних службовців I-IV 
категорії посад на підставі 
договору із Головдержслужбою 
України від 14 липня 2009 року 
№68) 
 

 

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

Всеукраїнський тематичний 
семінар ”Удосконалення 
планування професійного навчання 
державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування” 
для керівників регіональних 
ЦППК, 
за сприяння Головдержслужби 
України та фінансової підтримки 
Представництва Фонду Ганса 
Зайделя в Україні,   
16-18 червня 2009 року; 
 

Навчальний центр післядипломної 
освіти Київського національного 
університету внутрішніх справ, 
м. Київ – м. Івано-Франківськ 
 

Навчальні збори для 
відповідальних осіб, на яких 
покладено обов’язки з організації 
роботи щодо запобігання проявам 
корупції, 
5-9 жовтня 2009 року; 

 

Бойчук  
Любомир Васильович – 
заступник директора 
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 семінар “Лідерство і 
формування команди”,  
16-17 грудня 2009 року, 
(для  осіб, включених до кадрового 
резерву на посади державних 
службовців I-IV категорії посад, на 
підставі договору із 
Головдержслужбою України від 14 
липня 2009 року №68) 
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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

Додаток 5 
 
 
 

ДОВІДКА ПРО СТРУКТУРУ  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 2009 року штат центру складав 11 штатних одиниць. Усі 

працівники мають повну вищу освіту (один - за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
“магістр державного управління”, три - 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. 


