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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 2007 рік 

  
 

1. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ЦЕНТРУ 
 
Центр працював відповідно до затверджених засновниками планів та 

планів-графіків підвищення кваліфікації кадрів. 
План навчання працівників місцевих державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування за кошти загального фонду обласного бюджету 
виконано: 6181 людино-день (планувалося 6116 людино-днів). 

План навчання працівників територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади в області за кошти державного бюджету 
недовиконано: 800  людино-днів (планувалося 1250 людино-днів). Причина: 
відмова замовників –  Пенсійного фонду України та Контрольно-ревізійного 
управління – від навчання двох груп слухачів за професійними програмами 
підвищення кваліфікації державних службовців у зв’язку з нестачею коштів на 
професійне навчання. 

У другому півріччі 2007 року у зв’язку з проведенням позачергових 
виборів до Верховної Ради України, відмовою замовників від двох навчань та 
відповідно до встановлених додаткових потреб навчання державних службовців 
і посадових   осіб місцевого самоврядування план роботи центру та план-графік 
навчань за погодженням із засновниками було змінено. 

Всього протягом 2007 року у центрі проведено 77 навчальних заходів (на 
7 навчань більше, ніж у попередньому році). Навчання пройшов 1791 слухач 
(план – 1727 слухачів). 

 
Обсяг фінансування із загального фонду обласного бюджету на утримання 

центру, забезпечення навчального процесу і розвиток навчально-матеріальної 
бази склав 712,8 тис. грн. Власні надходження становили 18,1 тис. грн. 
(Додатки,   діаграма 1) 

 
2. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА 

РОБОТА 
 
У 2007 році в центрі за всіма видами навчання підвищила кваліфікацію 

1791 особа.  
За професійними програмами підвищення кваліфікації з обов’язковим 

захистом слухачами випускних робіт і видачею свідоцтв про підвищення 
кваліфікації державного зразка пройшли навчання 305 осіб, що склало        
17 відсотків від загального числа слухачів, з них за  108-годинними програмами 
- 80 осіб, за  216-годинними програмами - 225 осіб. 



 

 
Навчанням на тематичних короткотермінових семінарах (без врахування 

виїзних) було охоплено 832 особи, або 46,5 відсотка від загального числа 
слухачів.  

 

На тематичних постійно діючих семінарах пройшли навчання 259 осіб.  
Характеристику інтенсивності навчальної діяльності центру подано у 

діаграмі 2 додатків. 
 
2.1. Пріоритетні напрямки навчальної роботи у 2007 році 
 
2.1.1. Навчання державних службовців – працівників місцевих органів 

виконавчої влади 
У 2007 році для працівників місцевих органів виконавчої влади в області 

проводились навчання на тематичних короткотермінових семінарах (навчання 
пройшли 487 осіб), на тематичних постійно діючих семінарах (навчання 
пройшли 134 особи) та за професійними програмами підвищення кваліфікації 
(навчання пройшли 86 осіб).  

Всього пройшли навчання 707 державних службовців – працівників 
місцевих державних адміністрацій.  

 
2.1.2. Навчання кадрового резерву 
Проведено навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації 

кадрового резерву на посади державних службовців VI категорії посад 
працівників районних державних адміністрацій (22 слухачі) та на тематичному 
короткотерміновому семінарі "Техніка комунікації і ведення переговорів" (50 
осіб). 

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

На договірній основі було проведено 3 навчання за професійною 
програмою підвищення кваліфікації працівників районних і міських управлінь 
та головного управління Пенсійного фонду України в області (пройшли 
навчання 80 слухачів).  

 

2.1.4. Навчання посадових осіб місцевого самоврядування  
За професійними програмами підвищення кваліфікації навчання пройшли 

139  посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі: 
• секретарі сільських та селищних рад  (47 слухачів); 
• головні бухгалтери, спеціалісти з бухгалтерського обліку 

виконавчих комітетів сільських та селищних рад (44 слухачі);  
• спеціалісти виконавчих апаратів районних рад і виконкомів міських 

рад (35 слухачів). 
 

Для сільських, селищних і міських голів у 2007 році було проведено 10 
навчань на тематичному короткотерміновому семінарі «Стратегічне 
планування соціально-економічного і культурного розвитку територіальної 
громади» (навчання пройшли 228 слухачів).  



 

На виконання Указу Президента України "Про деякі питання 
організаційно-правового забезпечення формування та регулювання ринку землі 
та захисту прав власників земельних ділянок" від 25 липня 2006 року        
№ 644/2006 для спеціалістів-землевпорядників виконкомів сільських, селищних 
рад проведено навчання на тематичному короткотерміновому семінарі «Правове 
регулювання земельних відносин та захист прав власників земельних ділянок» 
(навчання пройшли 152 слухачі). 

 

Всього на тематичних короткотермінових семінарах свою кваліфікацію 
підвищили 458  посадових осіб місцевого самоврядування. 

Крім того для працівників органів місцевого самоврядування були 
проведені навчання на тематичному постійно діючому семінарі «Сучасні 
інформаційні технології у сфері державного управління» (навчання пройшли 
125 осіб).  

Всього протягом року навчання пройшли 870 посадових осіб місцевого 
самоврядування, або 48,6 відсотка від загальної кількості слухачів. 

 
2.1.5.Навчання молодих державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування та представників молодіжних організацій області  
 

 Всіма видами навчань було охоплено 704  слухачів віком до 35 років 
(39,3 відсотка слухачів). 

Для працівників апарату і структурних підрозділів обласної та районних 
державних адміністрацій, активістів молодіжних громадських організацій було 
проведено два тематичні семінари «Планування службової кар‘єри», на яких 
пройшли навчання 57 слухачів. 

На тематичному семінарі  «Як написати проект» навчалось 12 молодих 
державних службовців віком до 35 років, на семінарі «Техніка комунікації і 
ведення переговорів» – 14 молодих державних службовців. 

 

Аналіз складу слухачів, що пройшли навчання у центрі протягом року, 
за їхнім статусом та місцем роботи подано у таблиці 1, діаграмі 3 додатків. 

 
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, протягом 2007 року 
проведено 7 виїзних тематичних семінарів “Актуальні проблеми 
децентралізації державного управління та розвитку місцевого 
самоврядування”. Навчанням на них охоплено 168  державних службовців, 124 
посадові особи місцевого самоврядування. Всього пройшли навчання 326 
слухачів, з них 251 депутат місцевих рад. 

Для активізації участі громадськості у прийнятті рішень місцевими 
органами влади проведено  виїзний тематичний семінар “Залучення 



 

громадськості до участі у формуванні та реалізації державної політики”, на 
якому пройшли навчання 69 працівників  органів місцевого самоврядування та 
органів виконавчої влади, з них 10 депутатів місцевих рад. 

 До програм виїзних тематичних семінарів було включено презентацію 
соціальних ініціатив Президента України. 
 

2.2.   Основні напрямки навчально-методичної роботи 
 

2.2.1. Види підвищення кваліфікації кадрів   
Основними видами підвищення кваліфікації у 2007 році були тематичні 

короткотермінові семінари (у тому числі виїзні тематичні семінари) і навчання 
за професійними програмами підвищення кваліфікації обсягом 108 та 216 
академічних годин. Результати навчальної роботи подаються у таблиці 2  
додатків. 
 Показники навчальної діяльності центру в 2007 році у порівнянні з 
попередніми роками подані у діаграмах 4,5, таблицях 3 і 4  додатків. 
 

2.2.2. Навчально-методичне, кадрове та інформаційне забезпечення 
навчань  

Протягом року центром розроблено і впроваджено 11 професійних 
програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування; 20 програм тематичних короткотермінових 
семінарів; 2 програми тематичних постійно діючих семінарів, 2 програми 
виїзних  тематичних семінарів (таблиця 5 додатків). 

 

Вперше впроваджено навчання за професійною програмою підвищення 
кваліфікації головних державних інспекторів Інспекції державного технічного 
нагляду облдержадміністрації (1 група), а також навчання на тематичному 
семінарі “Стратегічне планування соціально-економічного і культурного 
розвитку територіальної громади” для сільських, селищних і міських голів    
(10 груп) та на тематичному семінарі “Організація та правові аспекти 
діяльності відділів ведення Державного реєстру виборців” для начальників 
відділів ведення Державного реєстру виборців апаратів райдержадміністрацій 
та міськвиконкомів (1 група). У центрі проведено тематичний 
короткотерміновий  мультиплікаційний  семінар “Як написати проект” для  
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування  та 
активістів неурядових громадських організацій (навчалася 21 особа). 

 

До викладання у центрі в 2007 році залучено 152 викладачів, з них: 
• докторів наук, професорів – 2; 
• кандидатів наук, доцентів – 18; 
• працівників органів влади – 103 (в т.ч. 18 магістрів державного 

управління та 9 магістрів державної служби); 
• інших фахівців – 29  (додаток 1). 

 



 

З метою залучення до викладання висококваліфікованих фахівців 
здійснювалась співпраця з: 

• Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу. 
Серед залучених викладачів – декан факультету управління регіональним і 
галузевим економічним розвитком, заступник декана факультету управління 
та інформаційної діяльності, 2 завідувачі кафедр; 
• Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника – 1 
завідувач кафедри; 
• Львівським державним аграрним університетом – 1 декан факультету 
механіки та енергетики; 
• Львівським регіональним інститутом державного управління НАДУ при 
Президентові України – 2 викладачі; 
• Академією муніципального управління – 1 декан факультету; 
• Інститутом Німеччини  і Північної Європи (Польща) – 2 викладачі. 

 
Удосконалено роботу  методичного кабінету. Протягом 2007 року 

отримано методичні матеріали від Інституту підвищення кваліфікації керівних 
кадрів НАДУ при Президентові України, Львівського регіонального інституту 
державного управління НАДУ та Чернігівського обласного центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації, Фундації польсько-української 
співпраці ПАУСІ. Національною академією державного управління при 
Президентові України надіслано 31 примірник наукової літератури. 

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка 
надсилає бібліографічний покажчик “Державне будівництво і місцеве 
самоврядування в Україні“ та інформаційний бюлетень “Актуальні проблеми 
законодавчої та виконавчої діяльності в Україні“ з метою інформування 
викладачів і слухачів про новинки літератури. 

Поповнився інформаційно-довідковий фонд методичного кабінету 
інструктивно-методичними матеріалами, які розроблені працівниками Івано-
Франківської обласної державної адміністрації. 

Створено довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. Наукові, навчальні 
та методичні видання розташовані за системою ББК (бібліотечно-бібліографічна 
класифікація). 

Протягом 2007 року було придбано 126 навчальних посібників, 
підручників та довідників  за тематикою професійних програм. Бібліотечний  
фонд нараховує 1894 примірники. 

Фонд бібліотеки поповнюється офіційними та спеціальними періодичними 
виданнями, передплачено 19 назв періодичних видань на суму 2834.43 грн. 

 
При проведенні занять застосовувалися технічні засоби – мультимедійні 

проектори, графопроектор, відеокамера, ноутбук, магнітна дошка, фліпчарти, 
коркові дошки, відеоапаратура для демонстрування навчальних відеофільмів.  

 
 



 

3.  НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

Протягом року центр займався дослідженням державної служби та служби 
в органах місцевого самоврядування області, аналізом даних про підвищення 
кваліфікації державних службовців і вивченням потреб навчання кадрів.  

Узагальнені відомості про структуру державної служби в області подають 
таблиця 9  та діаграми 6, 7 у додатках. 

З метою наукового узагальнення та поширення позитивного досвіду 
навчально-організаційної та методичної роботи центру було продовжено 
видання серії “Навчально-методичні матеріали”: вийшли друком 28,29,30,31 -ий 
випуски, підготовлено до друку випуск №32. Результати видавничої діяльності 
центру в 2007 році подає таблиця 6. 

Директор центру взяв участь у науково-практичній конференції "Стратегія 
реформування системи державного управління на засадах демократичного 
врядування" (м. Київ, НАДУ при Президентові України, 31 травня 2007 року). 

Опубліковано наукову статтю Б. Волошинського "Підвищення 
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як важливий чинник 
успішної реалізації стратегій економічного та соціального розвитку 
територіальних громад і територій області" у першому томі Матеріалів щорічної 
науково-практичної  конференції 31 жовтня 2007 року   "Стратегія 
регіонального розвитку:  формування  та  механізми  реалізації" (ОРІДУ НАДУ, 
Одеса, 2007, с. 39-40). 

Розроблено пакет пропозицій щодо удосконалення проекту Стратегії 
модернізації системи перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (дві редакції) і передано 
Головдержслужбі. 

 
 
4. КОМУНІКАТИВНІ ЗАХОДИ ТА НАДАННЯ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
 
У липні 2007 виповнилося десять років з дня утворення центру. З цієї 

нагоди відбулася урочиста презентація навчального закладу «Десять років 
навчання управлінських кадрів Прикарпаття», на яку були запрошені 
представники засновників, викладачі центру, колеги із регіональних закладів 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій, партнери центру. Учасників було ознайомлено з роботою центру, 
його досягненнями, творчими та науковими напрацюваннями. Робота центру за 
період 1997-2007 роки висвітлена у збірнику матеріалів "Десять років (1997-
2007) досвіду навчання управлінських кадрів Прикарпаття", виданому центром 
до цієї дати. 26 липня проведено презентацію  підсумків десятилітньої роботи 
центру на дні депутата обласної ради. 



 

 
У жовтні за сприяння Представництва Фонду Ганнса Зайделя в Україні 

був проведений тематичний семінар «Стратегічне планування соціально-
економічного розвитку територіальної громади» для селищних та міських голів 
Івано-Франківської області. Заняття проводив референт фонду доктор Юрген 
Вальхсхьофер. Семінар було приурочено до десятої річниці співпраці центру з 
фондом. З цієї нагоди було видано пам’ятний буклет. У програмі телебачення 
"Галичина" демонструвався відеоматеріал за участю Ю. Вальхсхьофера про 
підсумки десятиліття співпраці.  

Участь працівників центру у комунікативних заходах в 2007 році 
подано в таблиці 7. 

 
Здійснено ознайомлення з досвідом  навчальної роботи Чернігівського  

обласного та Київського міського регіональних центрів. 
Прийнято делегації Київського міського, Чернігівського, Хмельницького 

та Тернопільського обласних центрів для ознайомлення з досвідом Івано-
Франківського обласного центру і надання навчально-методичної допомоги. 

Регулярно подавались новини навчальної діяльності та інша інформація 
про центр на web-сторінках обласної державної адміністрації та обласної ради.  

 
 
5. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ І ВИКЛАДАЧІВ 

 
Центром проводилася робота щодо забезпечення систематичного 

підвищення кваліфікації викладацького складу центру. Свою кваліфікацію в 
2007 році підвищили 6 викладачів центру, у тому числі 2 працівники і 4 
викладачі-погодинники. 

 
Центр співпрацював із Польсько-Українською фундацією співпраці 

(ПАУСІ) щодо навчання викладачів сучасним тренерським методикам та 
інтерактивним методам навчання (1 викладач), із Західноукраїнським 
регіональним навчальним центром (ЗУРНЦ) щодо модернізації управління через 
впровадження електронного уряду в Україні (1 викладач).  

 

Три викладачі центру навчалися в рамках проекту "Проект 
професіоналізації кадрів для розвитку місцевих громад", реалізованого 
Інститутом Німеччини і Північної Європи (м. Щецін, Польща) разом зі 
Львівським регіональним інститутом державного управління НАДУ при 
Президентові України.  

Загальні дані про підвищення кваліфікації працівників центру у 2007 році 
наведено у таблиці 8. 

 



 

6. ДОКУМЕНТООБІГ 
Відомості про документообіг у 2007 році в порівнянні з попередніми 

роками подає таблиця 7.1. 
таблиця 9 

ДОКУМЕНТООБІГ ЦЕНТРУ В 1998 – 2007 РОКАХ 
 

Кількість документів 
№ 
п/п 

Групи 
документів 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

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

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

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

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

На рис.1 проілюстровано документообіг центру протягом 1998-2007 років. 
 

 
 

Рис. 1. Документообіг в 1998-2007 роках 
Центром протягом року підготовлено 78 листів обласної ради і обласної 

державної адміністрації до центральних та місцевих органів влади. 
 



 

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

У 2007 році продовжено співпрацю з Представництвом Фонду Ганнса 
Зайделя (ФРН) в Україні. За його підтримкою проведено три тематичні 
семінари: 

• “Планування службової кар’єри” для  молодих державних службовців 
(32 особи); 

• “Організація інформування громадськості з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції” для спеціалістів відділів внутрішньої політики 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, працівників виконавчих апаратів 
районних рад (24 особи); 

• “Стратегічне планування соціально-економічного і культурного 
розвитку територіальної громади” для міських і селищних  голів (25 осіб).  

 
 Протягом 2007 року центр брав участь у реалізації таких проектів 

міжнародної технічної допомоги: 
• „Запровадження європейських стандартів державного управління в 

Україні” - навчання викладачів сучасним тренерським методикам та 
інтерактивним методам навчання (Фундація польсько-української співпраці 
ПАУСІ); 

• "Проект професіоналізації кадрів для розвитку місцевих громад", 
реалізований Інститутом Німеччини і Північної Європи (м. Щецін, Польща) 
разом зі Львівським регіональним інститутом державного управління НАДУ 
при Президентові України. 

Директором центру здійснено два закордонні візити: 
• Центр політики безпеки (м. Сегед, Угорщина) з метою навчання на 

семінарі; 
• Центр навчання працівників самоврядування та адміністрації (м. 

Люблін, Польща) з метою практичного стажування та ознайомлення з досвідом 
роботи. 

 
 

8. РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 
 
Протягом року поліпшено навчально-матеріальну базу центру. 

Удосконалено комп’ютеризацію робочих місць працівників шляхом придбання 
трьох рідкокристалічних моніторів 19″ Samsung 940B і чотирьох 
широкоформатних рідкокристалічних моніторів 22″ Samsung 225BW, 
вдосконалено комп’ютерну мережу шляхом встановлення сучасного 
швидкісного мережевого комутатора D-Link Switch DES-1018DG 16port в 
лабораторії ТЗН. Легалізовано програмне забезпечення Microsoft Office для 
навчальних комп’ютерів, встановлено спеціалізований програмний комплекс 
для комп’ютерних класів NetOp School, закуплено річну ліцензію антивірусної 
програми Nod32, встановлено програму-оцифровувач тексту ABBYY Fine 
Reader 8 та програму-перекладач ABBYY Lingvo 12 багатомовний. 



 

Робочі комп’ютери працівників обладнано блоками безперебійного 
живлення. 

Для поліпшення видавничої діяльності центру (малотиражного випуску 
методичних матеріалів) придбано багатофункціональний лазерний друкуючий 
пристрій Xerox Work Centre M118 з можливістю двостороннього друку і 
механічний гільйотинний різак Ideal 3905 для паперу формату А3 товщиною 
прорізу до 40 мм.  

Для проведення виїзних занять із депутатами та працівниками виконавчих 
комітетів сільських, селищних рад придбано легковий автомобіль Daewoo 
Lanos.   

Для навчальних аудиторій придбано 40 стільців ISO. 
З метою поліпшення умов праці і навчання замінено м’які покриття 

підлоги навчальної аудиторії №1, коридору та бухгалтерії центру і придбано 
промисловий порохотяг Karcher NT 35/1 Eco.  

Для бібліотеки закуплено чотири однобічні стелажі та навчальну 
літературу на суму 5040,00 грн., передплачено періодичних видань на суму 
2834,00 грн. 

Виконано ремонт головного входу будинку центру із заміною дверних 
блоків на конструкцію із металопластику і склопакетів на суму 19025,88 грн. 
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Таблиця 4

870

707

144

70

посадових осіб місцевого самоврядування 870
державних службовців 707

РАЗОМ 1577

Діаграма 3

•        працівників місцевих органів виконавчої влади

•        працівників територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади  

•        інших працівників 

з них: 

Всього слухачів

у тому числі:

•        працівників органів місцевого самоврядування
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таблиця 2

1. Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Головні державні інспектори інспекції 
державного технічного нагляду 

облдержадміністрації 1 216 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

2

Начальники секторів з питань опіки та 
піклування служб у справах 

неповнолітніх райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів  

1 216 18 8 5 1 13 7 0 0 0 0 5 1 13 7 0 0

Категорія слухачів

Кількість слухачів
з них:

територіаль
них 

підрозділів 
ЦОВВ

посадові 
особи 

місцевого 
самовряд
ування

державні службовці

місцевих 
органів 

виконавчої 
влади

до
 3

5 
р.
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ш
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№ 
п/ п

К
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К
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ка
де
м

. г
од

.

до
 3

5 
р.

працівники 
органів 

місцевого 
самоврядув

ання

ВСЬОГО: працівники органів 
виконавчої влади

місцевих 
органів 

виконавчої 
влади

територіаль
них 

підрозділів 
ЦОВВ

у тому числі:

сл
ух
ач
ів

з 
ни

х 
до

 3
5р

.

вс
ьо

го
:

Звіт про навчальну роботу
Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
за  2007 рік



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3

Головні економісти бюджетних відділів 
фінансових управлінь 

райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів  

1 216 19 9 5 1 14 8 0 0 0 0 5 1 14 8 0 0

4
Спеціалісти організаційних відділів 
апаратів райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів  
2 432 25 16 3 3 22 13 0 0 0 0 3 3 22 13 0 0

5
Кадровий резерв на посади державних 

службовців VI категорії посад 
працівників райдержадміністрацій  

1 216 22 19 0 0 22 19 0 0 0 0 0 0 22 19 0 0

6 Секретарі сільських та селищних рад 2 432 47 5 47 5 0 0 0 0 0 0 47 5 0 0 0 0

7
Головні бухгалтери, спеціалісти з 
бухгалтерського обліку виконавчих 
комітетів сільських та селищних рад

2 432 44 18 44 18 0 0 0 0 0 0 44 18 0 0 0 0

8

Спеціалісти організаційних відділів, 
спеціалісти з питань діяльності ради та її 
органів виконавчих апаратів районних 

рад 

1 216 11 5 11 5 0 0 0 0 0 0 11 5 0 0 0 0

9

Спеціалісти загальних відділів, 
спеціалісти з протокольної роботи та 
діловодства виконавчих апаратів 
районних рад, міськвиконкомів 

1 216 14 5 14 5 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0

10

Спеціалісти з питань роботи із 
зверненнями громадян та діловодства 
виконавчих апаратів районних рад та 

міськвиконкомів 

1 216 10 8 10 8 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0

11
Працівники районних і міських 

управлінь та головного управління 
Пенсійного фонду України в області

3 324 80 48 0 0 0 0 80 48 0 0 0 0 0 0 80 48

086 47 86 48305 141 139 46 47 804680 48 0 139Всього: 16 3132



2. Навчання на тематичних короткотермінових семінарах

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Сільські голови “Стратегічне 

планування соціально-економічного і 
культурного розвитку територіальної 

громади”,    3 дні

10 217 228 13 228 13 0 0 0 0 0 0 228 13 0 0 0 0

2

Працівники райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів, бюджетних установ 

 “Соціальна  політика і соціальне 
партнерство”, 3 дні

2 40 54 16 10 2 22 9 9 3 13 2 10 2 22 9 9 3

3

Працівники, які відповідають за роботу з 
попередження проявів корупції у 

структурних підрозділах 
облдержадміністрації та апаратах 

райдержадміністрацій
“Запобігання  і протидія корупції”,       

1 день

1 6 36 17 2 1 34 16 0 0 0 0 2 1 34 16 0 0

4

Спеціалісти апарату і структурних 
підрозділів облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, активісти 

молодіжних громадських організацій
“Планування службової кар’єри”,        

3 дні

2 40 57 54 0 0 55 52 0 0 2 2 0 0 55 52 0 0

місцевих 
органів 

виконавчої 

сл
ух
ач
ів

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

з 
ни

х 
до

 3
5р

.

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

місцевих 
органів 

виконавчої 

територіаль
них 

підрозділів 

№ 
п/ п

Ін
ш
і 

пр
ац

ів
ни

к
и

посадові 
особи державні службовці

територіаль
них 

підрозділів 

Категорія слухачів,              
тема семінару

К
іл
ьк
іс
ть

 н
ав
ча
ль
ни

х 
гр
уп

К
іл
ьк
іс
ть

 а
ка
де
м

. г
од

.

Кількість слухачів

ВСЬОГО:
у тому числі: з них:

працівники 
органів 

працівники органів 
виконавчої влади



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5

Керівники підрозділів, спеціалісти з 
питань управління майном спільної 
власноті територіальних громад 

виконавчих апаратів районних рад, 
райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів                       
"Управління майном спільної власності 

територіальних громад", 3 дні

1 19 17 6 9 2 8 4 0 0 0 0 9 2 8 4 0 0

6

Заступники керівників структурних 
підрозділів облдержадміністрації 

"Техніка комунікації і ведення 
переговорів", 3 дні

2 44 50 14 0 0 49 13 0 0 1 1 0 0 49 13 0 0

7

Начальники юридичних відділів апаратів 
райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів
“Правове регулювання земельних 

відносин”,     3 дні

1 20 18 13 4 3 14 10 0 0 0 0 4 3 14 10 0 0

8
Спеціалісти – землевпорядники 

виконкомів сільських, селищних рад
 “Правове регулювання земельних 
відносин та захист прав власників 

земельних ділянок”,   3 дні

5 110 152 53 152 53 0 0 0 0 0 0 152 53 0 0 0 0

9

Начальники управлінь, відділів культури
і туризму райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів
 “Удосконалення системи керівництва і 

оптимізація діяльності закладів 
культури”,  3 дні

1 20 19 2 5 0 14 2 0 0 0 0 5 0 14 2 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10

Начальники, спеціалісти відділів 
внутрішньої політики 

райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів, спеціалісти виконавчих 

апаратів районних рад "Організація 
інформування громадськості з питань 
європейської та євроатлантичної 

інтеграції"  3 дні

1 19 24 11 8 3 16 8 0 0 0 0 8 3 16 8 0 0

11

Керівники кадрових служб структурних 
підрозділів облдержадміністрації та 
апаратів райдержадміністрацій, 

територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади в області 

"Використання ОС "Картка" в роботі 
кадрових служб",  2 дні

1 14 13 8 1 0 12 8 0 0 0 0 1 0 12 8 0 0

12
Працівники кадрових служб структурних 

підрозділів облдержадміністрації та  
райдержадміністрацій і міськвиконкомів 
"Використання в роботі кадрових служб 

"Картка",  3 дні

1 20 14 12 4 4 10 8 0 0 0 0 4 4 10 8 0 0

13

Спеціалісти управлінь, відділів культури 
і туризму райдержадміністрацій і 

міськвиконкомів                       
"Реалізація державної політики у сфері 

туристично-екскурсійної та 
рекреаційної діяльності",  3 дні

1 20 16 10 4 3 10 5 0 0 2 2 4 3 10 5 0 0

14

Працівники структурних підрозділів 
облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратів районних рад, селищні голови, 
активісти неурядових громадських 
організацій  "Як написати проект",      

2 дні

1 16 21 12 8 4 5 2 0 0 8 6 8 4 5 2 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15

Працівники районних державних 
адміністрацій та міськвиконкомів 
“Організація роботи веб-сайту 
державної установи”,  1 день

1 6 21 12 5 3 16 9 0 0 0 0 5 3 16 9 0 0

16

Начальники відділів персоніфікованого 
обліку управлінь праці та соціального 

захисту населення райдержадміністрацій 
та міськвиконкомів                    

"Нормативно-правові питання 
адресного надання пільг окремим 

категоріям громадян",                 
3 дні

1 20 18 11 4 1 14 10 0 0 0 0 4 1 14 10 0 0

17

Спеціалісти по роботі з комп'ютерною 
технікою управлінь праці та соціального 
захисту населення райдержадміністрацій 
та міськвиконкомів "Практичні питання 

здійснення електронного обміну 
інформацією між органами праці і 
соціального захисту населення та 
організаціями-надавачами послуг",  1 

день

1 6 22 18 5 3 17 15 0 0 0 0 5 3 17 15 0 0

18

Начальники відділів ведення Державного 
реєстру виборців апаратів 
райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів                       
"Організація та правові аспекти 

діяльності відділів ведення Державного 
реєстру виборців",                5 днів

1 34 20 14 6 4 14 10 0 0 0 0 6 4 14 10 0 0

19

Спеціалісти служб у справах дітей 
райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів                       
"Захист прав та законних інтересів 

дітей", 2 дні

1 12 19 16 3 1 16 15 0 0 0 0 3 1 16 15 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20

Спеціалісти з питань інвестицій 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій та Івано-
Франківського міськвиконкому 

"Підготовка заявок за європейськими 
стандартами для залучення додаткових 
джерел фінансування інвестиційних 

проектів", 3 дні

1 20 13 10 0 0 11 9 2 1 0 0 0 0 11 9 2 1

36 703 832 322 458 100 337 205 11 4 26 13 458 100 337 205 11 4Всього:



3. Навчання на тематичних постійно діючих семінарах

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

вс
ьо

го
:

до
 3

5 
р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Працівники апарату і структурних 
підрозділів облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій                  
"Ділова українська мова у сфері 
державного управління", 4 дні

3 96 84 32 0 0 84 32 0 0 0 0 0 0 84 32 0 0

2
Працівники органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої 
влади                                

“Сучасні інформаційні технології у 
сфері державного управління”, 5 днів     

14 504 175 86 125 55 50 31 0 0 0 0 125 55 50 31 0 0

055 134 63 0

Кількість слухачів

ВСЬОГО:

у тому числі:

0 063

державні службовці

0 125 55 134

з них:

0118 125Всього: 17 600 259
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5р
. місцевих територіаль

працівники 
органів 

місцевого 
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місцевого 
самовряд
ування
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4. Навчання на виїзних тематичних семінарах

вс
ьо

го

до
 3

5 
р

вс
ьо

го

до
 3

5 
р

вс
ьо

го

до
 3

5 
р

вс
ьо

го

до
 3

5 
р

вс
ьо

го

до
 3

5 
р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Працівники районних державних 
адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, депутати місцевих рад
“Актуальні проблеми децентралізації 
державного управління та розвитку 
місцевого самоврядування”, 1 день

7 36 326 94 124 16 118 45 50 25 34 8 124 16 118 45 50 25

2

Працівники апаратів і структурних 
підрозділів райдержадміністрацій, 
працівники виконавчих апаратів 

районних рад, міськвиконкомів, депутати 
місцевих рад

“Залучення громадськості до участі у 
формуванні та реалізації державної 

політики”, 1 день

1 6 69 29 24 5 32 17 3 3 10 4 24 5 32 17 3 3

8 42 395 123 148 21 150 62 53 28 44 12 148 21 150 62 53 28

77 4477 1791 704 870 222 707 377 144 80 70 25 870 222 707 377 144 80

Директор центру Богдан Волошинський
Примітка: Депутатів місцевих рад - 251

№ 
п/ п

Категорія слухачів,              
тема семінару

К
іл
ьк
іс
ть

 н
ав
ча
ль
ни

х 
гр
уп

К
іл
ьк
іс
ть

 а
ка
де
м

. г
од

.

сл
ух
ач
ів

місцевих 
органів 

виконавчої 
влади

Кількість слухачів

ВСЬОГО:

у тому числі: з них:
працівники 
органів 

місцевого 
самоврядув

ання

працівники органів 
виконавчої влади

Ін
ш
і п
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ці
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ик
и

посадові 
особи 

місцевого 
самовряд
ування

державні службовці

територіаль
них 

підрозділів 
ЦОВВ

Всього:

Разом (за всіма видами навчань):

територіаль
них 

підрозділів 
ЦОВВ

вс
ьо
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:

до
 3

5 
р.

місцевих 
органів 

виконавчої 
влади
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5р
.
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:
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 3

5 
р.



 

ПОКАЗНИКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ  
В 1997-2007 РОКАХ 

 
таблиця 3 

 
 

 
 

таблиця 4 

 

 

 

Кількість слухачів 

№
 п

/п
 Вид 

підвищення 
кваліфікації 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 

Професійні 
програми 
підвищення 
кваліфікації  

40 177 209 226 198 497* 375* 479* 415 609 305 

2 
Тематичні 
короткотермін
ові семінари  

617 579 598 723 1216 824 1054 878 930 1032 1227

3 
Тематичні 
постійно діючі 
семінари  

— — 96 76 81 15 71 143 178 194 259 

Всього: 657 756 903 1025 1495 1336 1500 1500 1523 1835 1791

Кількість навчальних заходів 

№
п/
п Вид 

навчального 
заходу 1 997  1 998 1 999 2 000 2 001  2 002 2 003  2 004  2 005 2 006 2 007 

1 Професійні 
програми 
підвищення 
кваліфікації 

2 7 12 12 9 17* 14* 19* 19 23 16 

2 5-денні тематичні 
семінари 7 4 — — — — — — — — 1 

3 4-денні тематичні 
семінари 3 9 11 12 6 1 7 5 1 1 — 

4 3-денні тематичні 
семінари 6 3 3 5 17 17 25 16 38 12 29 

5 2-денні тематичні 
семінари 4 2 — 1 1 1 — 1 3 — 3 

6 1-денні тематичні 
семінари 1 5 10 10 21 11 5 7 5 19 11 

7 Тематичні 
постійно діючі 
семінари 

— — 4 3 3 1 4 12 13 15 17 

Всього: 23 30 40 43 57 31 41 41 79 70 77 



 

таблиця 5 
 

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 
Головні державні інспектори інспекції державного технічного нагляду 
облдержадміністрації 

1.2 Начальники секторів з питань опіки та піклування служб у справах 
неповнолітніх райдержадміністрацій та міськвиконкомів   

1.3 Головні економісти бюджетних відділів фінансових управлінь 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів   

1.4 Спеціалісти організаційних відділів апаратів райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів   

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

1.6 Секретарі сільських та селищних рад  

1.7 Головні бухгалтери, спеціалісти з бухгалтерського обліку виконавчих 
комітетів сільських та селищних рад 

1.8 Спеціалісти організаційних відділів, спеціалісти з питань діяльності ради та її 
органів виконавчих апаратів районних рад  

1.9 Спеціалісти загальних відділів, спеціалісти з протокольної роботи та 
діловодства виконавчих апаратів районних рад, міськвиконкомів  

1.10 Спеціалісти з питань роботи із зверненнями громадян та діловодства 
виконавчих апаратів районних рад та міськвиконкомів  

1.11 Працівники районних і міських управлінь та головного управління Пенсійного 
фонду України в області 

 
2. 

 
Тематичний семінар: 

2.1 “Стратегічне планування соціально-економічного і культурного розвитку 
територіальної громади”,    3 дні 

2.2 “Соціальна  політика і соціальне партнерство”, 3 дні 
2.3 “Запобігання  і протидія корупції”, 1 день 
2.4 “Планування службової кар’єри”, 3 дні 
2.5 "Управління майном спільної власності територіальних громад", 3 дні 
2.6 "Техніка комунікації і ведення переговорів", 3 дні 
2.7 “Правове регулювання земельних відносин”,   3 дні 
2.8 “Правове регулювання земельних відносин та захист прав власників 

земельних ділянок”,   3 дні 
2.9 “Удосконалення системи керівництва і оптимізація діяльності закладів 

культури”,  3 дні 
2.10 "Організація інформування громадськості з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції"  3 дні 
2.11 "Використання ОС "Картка" в роботі кадрових служб",  2 дні 
2.12 "Використання в роботі кадрових служб "Картка",  3 дні 
2.13 "Реалізація державної політики у сфері туристично-екскурсійної та 

рекреаційної діяльності",  3 дні 
 



 

 продовження таблиці 5 

1 2 
2.14 "Як написати проект", 2 дні 
2.15 “Організація роботи веб-сайту державної установи”,  1 день 
2.16 "Нормативно-правові питання адресного надання пільг окремим категоріям 

громадян", 3 дні 
2.17 "Практичні питання здійснення електронного обміну інформацією між 

органами праці і соціального захисту населення та організаціями-надавачами 
послуг",  1 день 

2.18 "Організація та правові аспекти діяльності відділів ведення Державного 
реєстру виборців", 5 днів 

2.19 "Захист прав та законних інтересів дітей", 2 дні 
2.20 "Підготовка заявок за європейськими стандартами для залучення додаткових 

джерел фінансування інвестиційних проектів", 3 дні 
 

3. 
 
Виїзний тематичний семінар: 

3.1 “Залучення громадськості до участі у формуванні та реалізації державної 
політики”, 1 день 

3.2 “Актуальні проблеми децентралізації державного управління та розвитку 
місцевого самоврядування ”, 1 день 

 
4. 

 
Постійно діючий тематичний семінар: 

4.1 
“Сучасні інформаційні технології у сфері державного управління”, 5 днів 

4.2 “Ділова українська мова у сфері державного управління”, 4 дні 

 

 

 



 

таблиця 6 
 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ У 2007 РОЦІ 
(підручники і навчальні посібники) 

 
№ 
п/п 

Назва Автор Примітка 

1.    Державна соціальна допомога Казюка І.П. –
викладач центру 

Серія 
«Навчально-
методичні 
матеріали» 
Випуск №28 

2. Комунікаційна політика в 
діяльності державного 
службовця 

Малімон В.І. –
викладач ІФНТУНГ 

Серія 
«Навчально-
методичні 
матеріали» 
Випуск №29 

3. Інституції Івано-Франківської 
області, діяльність яких 
пов’язана з реалізацією 
політики у сфері європейської 
та євроатлантичної інтеграції 
України 

Волошинський Б.І. – 
директор центру, 
магістр державного 
управління 

Серія 
«Навчально-
методичні 
матеріали» 
Випуск №30 

4. Десять років (1997-2007) 
досвіду навчання управлінських 
кадрів Прикарпаття 

Волошинський Б.І. – 
директор центру, 
магістр державного 
управління 

Збірник 
матеріалів 
 

5. Десять років співпраці 
ІФОЦППК з Представництвом  
Фонду Ганнса Зайделя 

Бойчук Л.В. –
заступник директора 
центру 

Інформаційно-
презентаційний
матеріал 

6. Взаємодія районних, 
міських (міст обласного 
значення) органів 
Міністерства внутрішніх 
справ України 
з відділами ведення Державного 
реєстру виборців 

Упорядник: 
Аврахова Т. В. – 
старший інспектор 
ВГІРФО УМВСУ 
в Івано-Франківській 
області, 
майор міліції 

Серія 
“Навчально-
методичні 
матеріали” 
Вип. 31 

7. Методичні матеріали до 
написання випускної роботи 

Укладачі: 
Волошинський Б. І. – 
директор центру, 
магістр державного 
управління 
Туранська В. М. – 
методист центру 

Збірник 
рекомендацій 
для слухачів 

 



 

таблиця 7 
 

УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ  
У КОМУНІКАТИВНИХ ЗАХОДАХ В 2007 РОЦІ 

№
 

п/
п Назва заходу Місце 

проведення 
Дата 

проведення  Хто брав участь

1 Нарада з питань подальшої 
співпраці та обміну 
досвідом роботи 

Львівський 
регіональний 
інститут 
державного 
управління 
Національної 
академії державного 
управління при 
Президентові 
України, м. Львів  

13.04.2007 Волошинський Б.І. 

2 Національний семінар        
з питань соціального 
діалогу, підвищення 
кваліфікації для 
забезпечення зайнятості та 
стійкого розвитку 
державної служби України 

Головне управління 
державної служби 
України, м. Київ 

18-
19.04.2007 

Волошинський Б.І. 

3 Семінар-практикум 
"Модернізація системи 
підвищення кваліфікації 
державних службовців та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування: виклики 
та план дій" 

Національна 
академія 
державного 
управління при 
Президентові 
України м. Київ 

26.06.2007 Волошинський Б.І. 

4 Засідання Координаційної 
ради та "круглий стіл" 
"Місце професійної школи 
у державному управлінні" 

Національна 
академія 
державного 
управління при 
Президентові 
України, м. Київ 

20.12.2007 Волошинський Б.І. 

5 Семінар в рамках 
українсько-польського 
проекту «Проект 
професіоналізації кадрів 
для розвитку місцевих 
громад» 
 

Львівський 
регіональний 
інститут 
державного 
управління 
Національної 
академії державного 
управління при 
Президентові 
України, м. Львів  

10-
13.10.2007 
 

Бойчук Л.В. 

6 Конференція 
"Бухгалтерський та 
податковий облік в 
Україні. Теорія і практика "

Редакція газети 
«Все про 
бухгалтерський 
облік», м. Київ 

26-
27.04.2007 
 

Білецька Л.С. 

 



 

таблиця 8 
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ В 2007 РОЦІ 
 

Працівник центру Назва закладу, де 
проходив 
навчання 

Вид навчання 

1 2 3 
Волошинський Богдан 
Іванович - директор 
центру 

Центр політики 
безпеки, м. Сегед 
(Угорщина) 

Навчання на семінарі-тренінгу 
«Муніципалітети, європейський 
регіоналізм та інституціональні 
реформи» 

Західноукраїнський 
регіональний 
навчальний центр 
(ЗУРНЦ), м. Львів 

Навчання модернізації 
управління через впровадження 
електронного уряду в Україні 

Навчання на тематичному 
семінарі «Запобігання і протидія 
корупції» 

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 

Навчання на тематичному 
семінарі «Як написати проект» 

Білецька 
Любомира Семенівна – 
головний бухгалтер 
центру 

Український 
університет фінансів і 
права при Тендерній 
палаті України 

Семінар "Державні закупівлі в 
Україні" 

Шкварла  
Роман 
Олексійович – 
завідувач лабораторії 
ТЗН 

Український 
університет фінансів і 
права при Тендерній 
палаті України 

Семінар "Державні закупівлі в 
Україні" 

Петрик 
Жанна 
Романівна – 
спеціаліст  І категорії 
навчально 
організаційного відділу 

Академія 
муніципального 
управління 

Семінар "Правові та практичні 
аспекти державних  закупівель в 
Україні" 

 



Таблиця 9
Кількість осіб
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  Діаграма 6 

•        Органи судової влади

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ І СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(за статистичними даними станом на 31 грудня 2007 р.)

Назва органу влади

•        Місцеві державні адміністрації 

•        Територіальні підрозділи центральних органів 
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Додаток 1 
 
 

РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 
 

Доктори наук, професори: 
• Данилюк Микола Олексійович  – завідувач кафедри економіки 

підприємства Івано-Франківського національного технічного університету 
нафти і газу, доктор економічних наук, професор;  

• Карпенко Зіновія Степанівна – завідувач кафедри педагогічної та вікової 
психології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника 
доктор психологічних наук, професор. 

Кандидати наук, доценти: 
• Мазак Андрій Вальдемарович – заступник декана факультету управління 

та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, кандидат наук з державного управління; 

• Монолатій Іван Сергійович – доцент кафедри політології Прикарпатського 
національного університету ім. В. Стефаника, кандидат історичних наук; 

• Ревтюк Євген Антонович – декан факультету управління регіональним і 
галузевим економічним розвитком Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, кандидат економічних наук; 

• Скрипничук Василь Михайлович – декан  Карпатського факультету 
Академії муніципального управління, кандидат юридичних наук; 

• Галюк  Ірина Богданівна – доцент кафедри управління виробництвом 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 
кандидат економічних наук; 

• Овецька Ольга Валеріївна – доцент кафедри управління виробництвом 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 
кандидат економічних наук; 

• Гурак Ігор Федорович – завідувач відділу міжнародного співробітництва 
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, кандидат 
історичних наук; 

• Васильченко Галина Василівна – доцент кафедри управління 
регіональним економічним розвитком Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, кандидат економічних наук; 

• Макарова Людмила Іванівна  –  доцент кафедри педагогічної та вікової 
психології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 
кандидат педагогічних наук; 

• Ціхонь Зоя Олексіївна – заступник начальника управління охорони 
здоров`я, доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Івано-
Франківського медичного університету, кандидат медичних наук; 

• Маслов Ігор Вадимович – доцент кафедри комп`ютерних технологій в 
системах управління і автоматики Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, кандидат технічних наук; 



 

• Корнута Олена Володимирівна – доцент кафедри інженерної та 
комп`ютерної графіки Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, кандидат технічних наук; 

• Ковалишин Степан Йосифович – декан факультету механіки та 
енергетики Львівського державного аграрного університету, кандидат 
технічних наук; 

• Пахомов Володимир Миколайович – доцент кафедри документознавства 
та інформаційної діяльності  Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, кандидат філологічних наук; 

• Петренко Віктор Павлович – завідувач кафедри управління регіональним 
економічним розвитком Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, кандидат технічних наук; 

• Прокопенко Оксана Юріївна  – викладач кафедри управління  
регіональним і галузевим економічним розвитком Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, кандидат економічних 
наук; 

• Гаєва Любов Іванівна – доцент кафедри нафтогазового технологічного 
транспорту і теплотехніки Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, кандидат хімічних наук; 

• Пасічник Василь Миколайович – доцент кафедри європейської інтеграції 
та права Львівського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України, 
кандидат політичних наук. 

 
Керівники та фахівці: 

• Береговський Зіновій Леонідович  – перший заступник голови обласної 
ради, кандидат педагогічних наук; 

• Пасічник Олександр  Володимирович – директор Спільного українсько-
канадського підприємства "МБЕРІФ-Бізнес-центр", кандидат економічних 
наук; 

• Пітеляк Андрій Васильович – начальник юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради; 

• Чорнобиль Олександр Володимирович – завідувач сектора міжнародних 
зв’язків Львівського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України, 
магістр державного управління; 

• Петрів Ярема Васильович – начальник Управління державної служби 
Головдержслужби України в області; 

• Абрамчук Оксана Петрівна – керівник апарату Тисменицької 
райдержадміністрації, магістр державної служби; 

• Насадюк Василь Васильович – перший заступник начальника головного 
управління економіки Головного управління економіки 
облдержадміністрації, магістр державного управління; 

 



 

• Шкунда Світлана Григорівна – заступник начальника управління 
соціально-економічного розвитку головного управління економіки 
облдержадміністрації, магістр державної служби; 

• Кобрин Оксана Миколаївна – начальник юридичного відділу головного 
управління правової роботи та внутрішньої політики облдержадміністрації; 

• Прокіпчук Петро Дмитрович – заступник начальника головного 
управління праці та соціального захисту населення головного управління 
праці та соціального захисту населення облдержадміністрації; 

• Коваль Марія Іванівна – начальник управління статистики сільського 
господарства та навколишнього середовища головного управління 
статистики в області; 

• Ковальчук Володимир Дмитрович – перший заступник начальника 
головного управління юстиції в області; 

• Семанишин Валерій Степанович  – перший заступник начальника 
головного управління ПФУ в області; 

• Берчак Роман Максимович  – заступник начальника головного управління  
ПФУ в області, начальник управління пенсійного забезпечення; 

• Василенко Василь Васильович – заступник міського голови, магістр 
державної служби; 

• Спасів Ярослав Олексійович – заступник начальника обласного головного 
управління земельних ресурсів; 

• Стефінко Дмитро Дмитрович – перший заступник начальника обласного 
головного управління земельних ресурсів; 

• Стецьків Марія Іванівна – завідувач першої Івано-Франківської державної 
нотаріальної контори; 

• Грицюк Галина Михайлівна  – заступник начальника головного 
управління юстиції  в області – начальник відділу реєстрації актів 
цивільного стану; 

• Ковалик Іван Іванович –  начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації; 

• Багрійчук Василь Григорович – помічник начальника першого відділу 
облвійськкомату; 

• Кропельницький Орест Михайлович – перший заступник начальника 
управління Державного казначейства в області; 

• Костишин Ірина Василівна – начальник управління  Державного 
казначейства України в області; 

• Королик Михайло Васильович – начальник відділу зв`язків з 
громадськістю ДПА в області; 

• Циганик Сергій Вікторович  – головний спеціаліст Держспецзв`язку 
України в області, підполковник; 

• Соколова Ольга Володимирівна – заступник начальника головного 
управління, начальник управління туризму облдержадміністрації; 

• Федорак Володимир Васильович – начальник головного управління 
туризму і культури облдержадміністрації; 



 

• Мельничук Анатолій Олександрович – начальник загального відділу 
апарату облдержадміністрації, магістр державного управління; 

• Притула Надія Леонідівна – начальник загального відділу апарату 
облдержадміністрації; 

• Попович Володимир Васильович – начальник головного управління 
економіки облдержадміністрації; 

• Андріїшин Іван Петрович – заступник начальника головного управління 
агропромислового розвитку облдержадміністрації, магістр державного 
управління; 

• Рибак Василь Йосафатович – начальник Інспекції державного технічного 
нагляду облдержадміністрації; 

• Лебідь Оксана Василівна  –  заступник начальника  управління майном 
спільної власності територіальних громад області виконавчого апарату 
обласної ради; 

• Микицей Степан Ярославович  – начальник відділу контролю у сфері 
органів державної влади і оборони КРУ в області; 

• Лис Андрій Богданович  – керуючий справами виконавчого комітету 
Івано-Франківської міської ради, магістр державного управління; 

• Паньків Петро Дмитрович  – помічник прокурора області; 
• Легін Володимир Богданович – заступник начальника Івано-

Франківського обласного бюро технічної інвентаризації; 
• Аврахова Тетяна Володимирівна – начальник сектора групи у справах 

громадянства та паспортної роботи відділу громадянства і міграції та 
реєстрації фізичних осіб управління МВС України  в області, майор міліції. 

• Тютюнник Роман Якович – головний юрисконсульт територіального 
управління держгірпромнагляду по Івано-Франківській області. 

• Серденько Марія Василівна – завідувач притулку для неповнолітніх 
служби у справах  дітей облдержадміністрації; 

• Садовніков Олександр Олексійович – директор ДП Інтелект корпорації 
НВП "Промтелеком"; 

• Зайонц Марія Вікторівна – директор Івано-Франківської обласної  
універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка; 

• Келлер Галина Євстахіївна – директор філії “Парус Прикарпаття”  ДП 
“Парус-Буковина”; 

• Дейнега Михайло Ярославович – директор Івано-Франківського 
художнього музею; 

 
Керівники громадських  організацій: 

• Васильчук Любов Василівна – виконавчий директор громадського центру 
"Ділові ініціативи"; 

• Федорович Оксана Дмитрівна – директор громадської організації 
«Агентство з розвитку приватної ініціативи»; 

• Гушпіт Ніна Никифорівна – голова обласного комітету профспілки 
працівників  державних установ; 



 

• Комарницький Роман Ярославович – голова Правління Туристичної 
Асоціації Івано-Франківщини; 

• Панасовська Олена Анатоліївна – заступник голови Молодіжної 
адміністрації області; 

• Дмитрик Мирон Михайлович – заступник голови обласної організації 
"Комітет виборців України"; 

• Горішевський Павло Анатолійович – голова Івано-Франківської обласної  
організації  Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні; 

• Гутиряк Василь Григорович – голова правління Івано-Франківської 
регіональної фундації "Карпатські стежки" ; 

 
Іноземні викладачі: 
• Юрген Вальхсхьофер– референт Фонду Ґаннса Зайделя,  доктор економіки 

(Федеративна Республіка Німеччини); 
• Ельжбета Пільх– директор центру європейських проектів компанії ІНБІТ 

(Республіка Польща) 



 

 
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 2 
 
 

ДОВІДКА ПРО СТАТУС І СТРУКТУРУ ЦЕНТРУ 
 

Центр утворено розпорядженням Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації від 21 липня 1997 року № 530 на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 19 лютого 1996 року №224 “Про центри підвищення 
кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ 
й організацій”. 

Відповідно до рішення обласної ради від 19 лютого 1999 року № 116-6/99 
“Про вступ в склад співзасновників центру підвищення кваліфікації державних 
службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій” і 
розпорядження голови облдержадміністрації від 28 лютого 2000 року № 110 
засновниками центру є обласна рада і обласна державна адміністрація. 

На виконання постанови  Кабінету Міністрів України  від 16 грудня 2004 
року №1681 спільним розпорядженням Івано-Франківської обласної ради та 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 12 квітня 2005 року 
№135/82-р центр було перейменовано в Івано-Франківський обласний центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій, затверджено нову редакцію Статуту центру.  

Центр є комунальним навчальним закладом загальнонаціональної системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, 
посадових осіб місцевого самоврядування і в своїй діяльності керується 
Статутом, затвердженим співзасновниками та погодженим Міністерством освіти 
і науки України, Головдержслужбою України. 

До структури центру входять навчально-методичний, навчально-
організаційний відділи, методичний кабінет і лабораторія технічних засобів 
навчання. (рис. 2.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Рис. 2. 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 2007 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”). Статус державного службовця мають 
чотири працівники. 

Центр здійснює освітню діяльність щодо підвищення кваліфікації кадрів за 
напрямом “Державне управління” на підставі ліцензії Міністерства освіти і 
науки України АБ № 175490, виданої 29 липня 2005 року. 

Щорічно у центрі навчається близько двох тисяч працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій. 

 Підвищення кваліфікації здійснюється за професійними програмами та на 
тематичних постійно діючих, короткотермінових та виїзних семінарах.  

Програми навчань  у центрі орієнтовані на оновлення та вдосконалення: 
правової, економічної, управлінської, політологічної, соціально-гуманітарної, 
мовної, спеціальної фахової підготовки. 

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 управлінь центральних 
органів виконавчої влади; керівники та спеціалісти підприємств, установ та 
організацій; депутати місцевих рад; активісти профспілкових організацій; лідери 
молодіжних громадських організацій. 
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