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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
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. 1.1.) 
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Рис. 1.1. Структура центру 

 
Станом на 31 грудня 2006 року штат центру складає 10 штатних одиниць. 

Усі працівники мають повну вищу освіту (один – за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем “магістр державного управління”; чотири - за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем “магістр державної служби”). Статус державного службовця мають 
чотири працівники. 

 
Центр працював відповідно до затверджених засновниками планів та 

планів-графіків підвищення кваліфікації кадрів. 
 
Обсяг фінансування із загального фонду обласного бюджету на утримання 

центру, забезпечення навчального процесу і розвиток навчально-матеріальної 
бази склав 475,1 тис. грн. Власні надходження становили 20,2 тис. грн. 
(Додатки,       діаграма 1) 

 

2. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА 
РОБОТА 

 
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 понад півтори тисячі 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.  
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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. 

 
У 2006 році в центрі підвищили кваліфікацію 1835 осіб.  
За професійними програмами підвищення кваліфікації з обов’язковим 

захистом слухачами випускних робіт і видачею свідоцтв про підвищення 
кваліфікації державного зразка пройшли навчання 609 осіб, що склало майже 
33,2 відсотка від загального числа слухачів, з них за  108-годинними 
програмами - 112 осіб, за  216-годинними програмами - 497 осіб. 

 
Навчанням на тематичних короткотермінових семінарах (без врахування 

виїзних) було охоплено 411 осіб, або 23,4 відсотка від загального числа 
слухачів. Найбільшу частку цієї категорії (245 осіб, або 59,6 відсотка) склали 
слухачі семінарів, тематика яких у 2006 році була особливо актуальною: 

� “Планування службової кар’єри ” – 39 осіб (1 група); 
� “Здійснення контрольних функцій та побудова звітів у обліковій 

системі “Картка” ЄДКС “Кадри” – 39 осіб (3 групи); 
� “Удосконалення взаємодії місцевих органів виконавчої влади з 

органами місцевого самоврядування” – 38 осіб (1 група); 
� “Запобігання і протидія корупції” – 38 осіб (1 група); 
� “Соціальна політика і соціальне партнерство” – 58 осіб (2 групи); 
� “Техніка комунікації і ведення переговорів” – 33 особи (1 група). 

 
На тематичних постійно діючих семінарах пройшли навчання 194 особи.  
Характеристику інтенсивності навчальної діяльності центру подано у 

діаграмі 2 додатків. 
 
2.1. Пріоритетні напрямки навчальної роботи у 2006 році 
2.1.1. Навчання державних службовців – працівників місцевих органів 

виконавчої влади 
 
У 2006 році для працівників місцевих органів виконавчої влади області 

проводились навчання на тематичних короткотермінових семінарах (навчання 
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пройшли 255 осіб), на тематичних постійно діючих семінарах (навчання 
пройшли 115 осіб) та за професійними програмами підвищення кваліфікації 
(навчання пройшли 90 осіб). Всього пройшли навчання 626 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. Пройшли навчання 19 слухачів. 
Крім того, особи, зараховані до кадрового резерву на посади державних 
службовців V–VIІ категорій посад, навчалися на тематичних короткотермінових 
семінарах. 

 
2.1. 3. Навчання  державних службовців – працівників територіальних 

підрозділів центральних органів виконавчої влади. 
 
На договірній основі було проведено 4 навчання за професійною 

програмою підвищення кваліфікації працівників районних і міських управлінь 
та головного управління Пенсійного фонду України в області (пройшли 
навчання 88 слухачів) та 1 навчання працівників Державної контрольно-
ревізійної служби в області (пройшли навчання 24 слухачі).  

 
2.1.4. Навчання посадових осіб місцевого самоврядування  
 

Пріоритетним напрямком навчальної роботи центру у 2006 році було 
повне охоплення новообраних посадових осіб місцевого самоврядування 
навчанням за професійною програмою підвищення кваліфікації.  

Для  новообраних сільських та селищних голів, новообраних секретарів 
сільських та селищних рад було проведено навчання за 216-годинною 
професійною програмою підвищення кваліфікації (навчання пройшли 226 і 123 
слухачів відповідно). Для головних бухгалтерів, спеціалістів з бухгалтерського 
обліку виконавчих комітетів сільських та селищних рад було також проведено 
навчання за 216-годинною професійною програмою підвищення кваліфікації 
(навчання пройшли 40 слухачів).  

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

 
На тематичних короткотермінових семінарах свою кваліфікацію 

підвищили 96  посадових осіб місцевого самоврядування. 
 
Всього навчання пройшли 923 особи, або 50,3 відсотка посадових осіб 

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

 
 Всіма видами навчань було охоплено 741  слухача віком до 35 років (40,4 
відсотка слухачів). 

Для представників апарату і структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації, активістів молодіжних громадських організацій було проведено 
тематичний семінар “Планування службової кар‘єри”, на якому пройшли 
навчання 39 слухачів. 

 
Для учасників стажування - активістів молодіжних організацій та 

студентської молоді в рамках проекту “Молодь і влада” у березні проводилася 
презентація центру, а в грудні проведено два навчання з питань організації 
професійного навчання державних службовців та з питань європейської 
інтеграції України. 

 
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 на 2006 рік, затвердженого 
наказом Начальника Головдержслужби України від 13.04.06,  протягом 2006 
року проведено 4 виїзні тематичні семінари “Актуальні проблеми 
децентралізації державного управління та розвитку місцевого 
самоврядування”. Навчанням на них охоплено 47 державних службовців, 166 
посадових осіб місцевого самоврядування, 32 працівники державних 
підприємств, установ і організацій, 50 депутатів місцевих рад. Проведено також 
5 виїзних тематичних семінарів “Актуальні проблеми розвитку місцевого 
самоврядування”, на яких навчалися 172 посадові особи місцевого 
самоврядування, 5 державних службовців, 16 працівників державних 
підприємств, установ і організацій, 49 депутатів місцевих рад. Для самоосвіти 
службовців центром видано накладом 500 примірників і розповсюджено збірник 
навчально-методичних матеріалів “Децентралізація державного управління 
та розвиток місцевого самоврядування в Україні”.  
 
          Для активізації участі громадськості у прийнятті рішень місцевими 
органами влади проведено 5 виїзних тематичних семінарів “Залучення 
громадськості до участі у формуванні та реалізації державної політики”, на 
яких пройшли навчання 132 працівники органів місцевого самоврядування та 
органів виконавчої влади. 
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2.2.   Основні напрямки навчально-методичної роботи 

 
2.2.1. Види підвищення кваліфікації кадрів   
 
Основними видами підвищення кваліфікації у 2006 році були тематичні 

короткотермінові семінари (у тому числі виїзні тематичні семінари) і навчання 
за професійними програмами підвищення кваліфікації обсягом 108 та 216 
академічних годин. Протягом року всього проведено 70 навчальних заходів. 
Результати навчальної роботи подаються у таблиці 2  додатків. 

 
 Показники навчальної діяльності центру в 2006 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; 15 програм тематичних короткотермінових 
семінарів; 2 програми тематичних постійно діючих семінарів, 3 програми 
виїзних  тематичних семінарів (таблиця 5 додатків). 

 
Вперше впроваджено навчання на тематичному семінарі “Техніка 

комунікації і ведення переговорів” для начальників і спеціалістів структурних 
підрозділів обласної державної адміністрації (1 група) та на тематичному 
семінарі “Локальне партнерство з метою економічного розвитку територій” для  
працівників органів місцевого самоврядування, підприємств, вищих навчальних 
закладів, профспілкових організацій м. Івано-Франківська (1 група).   

 
На виконання Державної програми підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної 
інтеграції України на 2004 – 2007 роки, затвердженої Указом Президента 
України від 13.12.03 №1433/2003, у центрі проведено тематичний 
короткотерміновий семінар “Надання управлінських послуг населенню 
відповідно до стандартів Європейського Союзу” (навчалися 30 осіб) . 

 
До викладання у центрі в 2006 році було залучено 150 викладачів, з них: 
� докторів наук, професорів – 2; 
� кандидатів наук, доцентів – 13; 
� працівників органів влади –110 (в т.ч. 18 магістрів державного 

управління та державної служби); 
� інших – 25 . 
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Заняття проводили: 
 

� Р. Ткач – голова обласної державної адміністрації; 
� І. Олійник – голова обласної ради; 
� З. Береговський – перший заступник голови обласної ради; 
� Р. Постолянюк – заступник голови обласної ради; 
� Ю. Романюк – заступник голови обласної ради; 
� О. Дзеса – заступник голови обласної ради; 
� В. Лосюк – заступник керівника апарату обласної ради; 
� В. Тимків – керівник апарату обласної державної адміністрації; 
� Я. Петрів – начальник Управління державної служби Головдержслужби 

України в області; 
� керівники структурних підрозділів апарату обласної державної 

адміністрації (13), начальники управлінь обласної державної адміністрації 
(6), керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади (57), керівники структурних підрозділів виконавчого апарату 
обласної ради (4). 
 
З метою залучення висококваліфікованих фахівців здійснювалась 

співпраця з: 
 

� Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу. 
Серед залучених викладачів – директор інституту післядипломної освіти 
ІФНТУНГ, 4 завідувачі кафедр; 
� Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника – 1 
завідувач кафедри; 
� Академією муніципального управління – 1 декан факультету; 
� Інститутом Німеччини  і Північної Європи (Польща) – 2 викладачі. 

 
Протягом звітного року перед слухачами центру виступили, зокрема: 

 
� Анатолій Ткачук – радник Президента України – керівник Головної 

служби регіональної та кадрової політики Секретаріату Президента України; 
� Доктор Юрген Вальхсхьофер – референт Фонду Ґаннса Зайделя; 
� Ірина Андрушко – заступник керівника апарату обласної державної 

адміністрації; 
� Анатолій Мельничук – начальник відділу кадрової роботи апарату 

обласної державної адміністрації; 
� Антоні Соболєвскі – віце-директор Інституту Німеччини та Північної 

Європи; 
� Романа Кшевіцка – директор Поморської академії професійного навчання; 
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� Василь Волощук – керуючий справами виконкому Івано-Франківської 
міської ради; 
� Зінаїда Федорук – перший заступник начальника головного управління 

економіки обласної державної адміністрації; 
� Богдан Білик – начальник управління зовнішніх зв‘язків і туризму 

виконавчого комітету міської ради; 
� Володимир Федорак – начальник головного управління туризму і 

культури обласної державної адміністрації; 
� Марко Путько – начальник управління у справах національностей, 

міграції та релігій обласної державної адміністрації; 
� Володимир Попович – начальник головного управління економіки 

обласної державної адміністрації; 
� Світлана Борушок – начальник управління з питань майна комунальної 

власності та корпоративних прав обласної державної адміністрації; 
� Тарас Герула – начальник головного управління правової роботи та 

внутрішньої політики обласної державної адміністрації; 
� Юрій Запісоцький – перший заступник начальника головного управління 

правової роботи та внутрішньої політики обласної державної адміністрації;  
� Ярослав Арабчук – начальник головного управління Державного 

казначейства України в області; 
� Сергій Бородій – заступник начальника головного управління ПФУ в 

області, начальник управління надходження доходів; 
� Ярослав Леус – начальник управління державного земельного кадастру, 

реєстрації  та ринку землі обласного головного управління земельних ресурсів; 
� Михайло Смачило – голова ДПА в області; 
� Володимир Ковальчук – перший заступник начальника головного 

обласного управління юстиції; 
� Мирослав Книгницький – голова обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України; 
� Валерій Семанишин – перший заступник начальника головного 

управління Пенсійного фонду України в області; 
� Михайло Королик – начальник відділу зв‘язків з громадськістю Державної 

податкової адміністрації в області; 
� Іван Казюка – заступник начальника головного управління праці та 

соціального захисту населення, начальник управління соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації; 
� Йосип Семак – начальник відділу оподаткування фізичних осіб Державної 

податкової адміністрації в області; 
� Зіновій Мазур – начальник відділу інвестиційної діяльності головного 

управління з питань євроінтеграції, зовнішніх зв‘язків та інвестицій обласної 
державної адміністрації; 
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� Олег Коржак – начальник відділу систем управління якістю та 
інформаційних технологій ДП “Івано-Франківський регіональний науково-
виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”; 
� Степан Мороз – перший заступник начальника Управління державної 

служби Головдержслужби України в області; 
� Тетяна Тимків – заступник директора Державного архіву області; 
� Василь Головчак – заступник прокурора області, старший радник юстиції; 
� Микола Кишинський – суддя Господарського суду  області; 
� Ніна Гушпіт – голова обласного комітету профспілки працівників 

державних установ; 
� Олександр Пасічник – директор Спільного українсько-канадського 

підприємства “МБЕРІФ - Бізнес-центр”, кандидат економічних наук; 
� Геннадій Говорков –голова представництва Держкомпідприємництва в 

області; 
� Євген Микитюк – директор регіонального Фонду підтримки 

підприємництва в області; 
� Іван Якимів – заступник завідувача контрольно-ревізійного відділу 

Виконавчої дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності; 
� Марія Стецьків – завідувач першої Івано-Франківської державної 

нотаріальної контори; 
� Галина Келлер – директор філії  “Парус Прикарпаття” ДП “Парус-

Буковина”; 
� Михайло Попадин – експерт з прав людини громадської організації  

“Центр правової освіти”; 
� Лідія Волосянко –  голова правління громадської організації “Агенство з 

розвитку приватної ініціативи”; 
� Марія Ковалів – заступник голови ради Асоціації економічного розвитку 

Івано-Франківщини. 
 

Удосконалено роботу методичного кабінету. Протягом 2006 року 
отримано методичні матеріали від Інституту підвищення кваліфікації керівних 
кадрів НАДУ при Президентові України, Харківського та Львівського 
регіональних інститутів державного управління НАДУ і Чернігівського 
обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації.  

 
З метою інформування викладачів і слухачів про нові надходження 

літератури налагоджений зв’язок з обласною універсальною науковою 
бібліотекою ім. І.Франка, яка надсилає бібліографічний покажчик “Державне 
будівництво і місцеве самоврядування в Україні“ та інформаційний бюлетень 
“Актуальні проблеми законодавчої та виконавчої діяльності в Україні“.  
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Поповнився фонд методичного кабінету інформаційно-довідковими та 
інструктивно-методичними матеріалами, які розроблені Івано-Франківською 
обласною державною адміністрацією. 

 
Створено довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. Наукові, навчальні 

та методичні видання, які підібрані відповідно до навчальних модулів 
професійних програм і тематичних семінарів розташовані за системою ББК 
(бібліотечно-бібліографічна класифікація) і розподілені так: 

32 – Інформаційні системи та технології – 42 прим. 
6/8 – Суспільні та гуманітарні науки – 309 прим.  
65 – Економіка. Економічні науки – 357 прим. 
66 – Політика. Політичні науки – 254 прим. 
67 – Держава і право. Юридичні науки – 374 прим. 
05 – Періодичні видання –432 прим. 
 
Ведеться робота по переводу бібліотечного фонду на універсальну 

десяткову класифікацію (УДК ). 
 
Поповнено довідково-інформаційний фонд. Протягом 2006 року надійшло 

128 видань, а також було закуплено 55 навчальних посібників та підручників за 
тематикою професійних програм. Бібліотечний фонд центру нараховує 1768 
примірників. 

 
Традиційні бібліотечні каталоги поповнено інформацією про нові книги, 

публікації збірників законодавчих і нормативних актів, матеріалами з 
періодичних видань .  

 
У систематичній картотеці газетно-журнальних статей виділені актуальні 

рубрики: «Державне управління та державна служба», «Місцеве 
самоврядування», «Досвід розвитку місцевого самоврядування», «Питання 
європейської та євроатлантичної інтеграції України», «Соціальна політика», 
«Історія. Історичні постаті», «Краєзнавство», «Вища освіта і Болонський 
процес», «Участь громадськості у розробленні та реалізації державної 
політики». 

 
Для поглиблення знань слухачів за основними розділами навчального 

плану розроблені тематичні викладки відповідних документів і матеріалів. Для 
самостійної підготовки слухачів за професійними програмами підвищення 
кваліфікації підготовлено рекомендаційні бібліографічні списки. 

 
При проведенні занять застосовувалися технічні засоби – мультимедійні 

проектори, графопроектор, відеокамера, ноутбук, магнітна дошка, фліпчарти, 
коркові дошки, відеоапаратура для демонстрування навчальних відеофільмів. 
Розширено використання демонстраційних матеріалів.  
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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 6  та діаграми 6, 7 у додатках. 

Для методичного забезпечення навчального процесу, а також з метою 
наукового узагальнення та поширення позитивного досвіду навчально-
організаційної та методичної роботи центру було продовжено видання серії 
«Навчально-методичні матеріали»: вийшли друком 20,21,22,23,24,25,26,27-ий 
випуски. 

Працівники центру взяли участь у науково - практичних конференціях та 
семінарах: 

� Б.Волошинський – «Стратегія підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних 
умовах», м.Київ, НАДУ при Президентові України, 27-28 квітня 2006 
року. Міжнародна наукова конференція. 

� Б.Волошинський – «Актуальні питання діяльності регіональних 
закладів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в умовах 
реформування державного управління», м. Хмельницький, 
Хмельницький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 7-9 
червня 2006 року. Науково – практичний семінар. 

� Л.Коритан    –   «Гендерна реконструкція  українського  суспільства», 
м. Луцьк, Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 26-27 
жовтня 2006 року. Науково – практична конференція. 

� Р.Шкварло – «Використання новітніх інтерактивних технологій в 
навчальному процесі», м. Чернівці, Корпорація «Парус», компанія 
«SMART Technologies», 18 жовтня 2006 року. Семінар-презентація. 

Протягом 2006 року опубліковано наукові статті у періодичних виданнях 
та збірниках наукових праць: 

� Волошинський Б. Перші сесії новообраних місцевих рад. Як їх 
провести? // Віче. – 2006. - №5-6. – С.41-43. 

� Волошинський Б. Особливості планування та організації підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування з питань європейської та євроатлантичної інтеграції// 
Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування –
Чернівці. – 2006. – №1. – С.46-47. 

 11



� Волошинський Б. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів як 
важливий чинник успішної реалізації Стратегії економічного та 
соціального розвитку Івано-Франківської області// Соціально-економічні 
дослідження в перехідний період. Інноваційно-інвестиційне забезпечення 
стратегії розвитку регіону.(Збірник наукових праць). Вип. 5(61). НАН 
України. Інститут регіональних досліджень. – Львів,2006. – С.71-76. 
 
     4. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Результати видавничої діяльності центру в 2006 році подає таблиця 4.1. 

 
 

Таблиця 4.1 
Видавнича діяльність центру 

 
№ 
п/п Назва Автор Примітка 

1 2 3 4 
1 Побудова штатного 

розпису, ведення 
особових карток, 
здійснення 
контрольних 
функцій у обліковій 
системі «Картка» 
ЄДКС «Кадри» 
 

В.І. Шавронський – 
головний спеціаліст 
Управління державної 
служби Головдержслужби 
України в Івано-
Франківській області 
 

Серія «Навчально-
методичні 
матеріали» 
Випуск 20 

2 Проведення перших 
сесій новообраних 
сільських рад 
 

Волошинський Б.І. – 
директор центру, магістр 
державного управління 
Мельник М.Ю. – 
заступник керуючого 
справами –начальник 
організаційного відділу 
виконавчого  апарату 
обласної ради 
                                       

Серія «Навчально-
методичні 
матеріали» 
Випуск 21 
Спецвипуск 
«Вісник», №34(73), 
березень 2006 р. 

3 Правова система та 
інституції 
Європейського 
Союзу 
 

Грицяк І.А. – доцент 
кафедри європейської 
інтеграції НАДУ при 
Президентові України, 
доктор наук з державного 
управління 
 

Серія «Навчально-
методичні 
матеріали» 
Випуск 22 
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1 2 3 4 
4 Облікова система 

«Картка» ЄДКС 
«Кадри» 
 
 

Мельничук А.О. – 
начальник відділу 
кадрової роботи апарату 
облдержадміністрації 
 Шавронський В.І. – 
головний спеціаліст 
Управління державної 
служби Головдержслужби 
в Івано-Франківській 
області 
 

Серія «Навчально-
методичні 
матеріали» 
Випуск 23 

5. Бюрократія і 
бюрократизм в 
системі політичної 
влади  

 
 

Монолатій І.С. – доцент 
кафедри політології 
Прикарпатського 
національного 
університету ім. 
В.Стефаника, кандидат 
історичних наук 
 

Серія «Навчально-
методичні 
матеріали» 
Випуск 24 

6. Децентралізація  
державного 
управління  та 
розвиток місцевого 
самоврядування в 
Україні 

Скрипничук В.М. – 
декан Карпатського 
факультету Академії 
муніципального 
управління, кандидат 
юридичних наук 
 

Серія «Навчально-
методичні 
матеріали» 
Випуск 25 

7. Ділове українське 
мовлення 
 

Пахомов В.М. – доцент 
кафедри 
документознавства 
 та інформаційної 
діяльності Івано-
Франківського 
національного технічного 
університету нафти і газу, 
кандидат філологічних 
наук 
 

Серія «Навчально-
методичні 
матеріали» 
Випуск 26 

8. Стратегічне 
планування 
економічного і 
соціального 
розвитку сільських 
громад Івано-
Франківщини 

За редакцією Петренка 
В.П. – декана факультету 
управління регіональним і 
галузевим економічним 
розвитком ІФНТУНГ, 
кандидата технічних наук 

Серія «Навчально-
методичні 
матеріали» 
Випуск 27 
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5. КОМУНІКАТИВНІ ЗАХОДИ ТА НАДАННЯ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
 
У січні та грудні 2006 року спільно із Молодіжною адміністрацією області 

центр брав участь в проекті “Молодь і влада”, одним із завдань якого є 
залучення молоді до вивчення проблем державної служби. Проведено “круглий 
стіл” на тему “Участь молоді у державотворчих процесах”, тренінг “Проблеми 
європейської інтеграції України”.  Учасників проекту ознайомлено з роботою 
центру. 

 
Центр спільно з ГО “ Агентство з розвитку приватної ініціативи“ брав 

участь в заходах щодо обговорення адміністративної реформи в Україні в 
рамках проекту “Суспільний діалог для вирішення проблем місцевих 
громад“. Підготовлено і видано “Бюлетень центру сприяння  
адміністративній реформі“ (“Лілея-НВ“, Івано-Франківськ,64с.). 

 
На виконання заходів щодо поширення об’єктивної інформації про 

роль НАТО в сучасному світі та напрями його реформування ( доручення 
Прем’єр-міністра України до постанови Верховної Ради України від 
19.09.06 р. №158-V) у грудні проведено лекцію-презентацію для 
працівників Івано-Франківського міськвиконкому. 

 
З метою вивчення передового досвіду навчальної і науково-

методичної роботи і налагодження співпраці здійснено виїзди у 
Хмельницький, Чернігівський, Тернопільський центри, прийнято делегації 
Закарпатського і Чернігівського центрів, забезпечено участь у нараді у 
Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ при 
Президентові України.  

 
Спільно з Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної 
державної адміністрації та Комунальним закладом “Луганський обласний 
Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій” (Луганський центр післядипломної 
освіти) 5 грудня 2006 року проведено міжрегіональну практичну відео-
конференцію “Використання інтерактивних технологій як необхідна складова 
андрагогічного навчання”. Конференція проходила в онлайновому режимі з 
використанням Інтернету. 

 
Центром розроблено електронні презентаційні матеріали «Залучення 

громадськості до участі у формуванні і реалізації державної політики», 
«Формування позитивного іміджу влади» для виїзних тематичних семінарів, а 
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також «Способи ефективного спілкування. Комунікаційні канали», «Тактика і 
стратегія переговорного процесу» для аудиторних навчальних занять. 

 
Регулярно подавались новини навчальної діяльності та інша інформація 

про центр на web-сторінці обласної державної адміністрації. Видано 
інформаційно-рекламний буклет центру. 
 

6. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ  
 

Загальні дані про підвищення кваліфікації працівників центру у 2006 році 
наведено у таблиці 6.1. 

 
Таблиця 6.1 

Підвищення кваліфікації працівників центру 
 
Працівник центру Назва закладу, де 

проходив навчання 
Вид навчання Примітка 

1 2 3 4 
Волошинський 
Богдан Іванович - 
директор центру 

Інститут підвищення 
кваліфікації керівних 
кадрів Національної 
академії державного 
управління при 
Президентові України 

За професійною 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
державних 
службовців I-IV 
категорій 

Свідоцтво 
СПК 
№384523  
від 15 
вересня 2006 
р. 

Малопольський 
Інститут 
територіального 
самоврядування та 
адміністрації у м. 
Кракові (Польща) 

Навчання в рамках 
програми 
«Запровадження 
європейських 
стандартів 
управління в 
Україні» 

Сертифікат  
від 7 квітня 
2006 р 

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

Навчання на 
тематичному семінарі 
«Запобігання і 
протидія корупції» 

 

Бойчук  
Любомир Васильович 
– заступник 
директора центру 

Інститут Німеччини і 
Північної Європи 
(Польща) 

Навчання в рамках 
проекту «Локальне 
партнерство для 
розвитку місцевого 
ринку праці» 

Сертифікат  
від 1 грудня 
2006 р. 
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1 2 3 4 
Шкварло  
Роман Олексійович – 
завідувач лабораторії 
технічних засобів 
навчання  центру 

“Центр знань” 
корпорації “Інком” 
(м.Київ). 

Навчання на семінарі 
управлінню 
мережевим 
середовищем Server 
2003 

Сертифікат  
від 9 жовтня 
2006 р. 

 
Центром проводиться робота щодо забезпечення систематичного 

підвищення кваліфікації викладацького складу центру.  
 
У 2006 році центр співпрацював з Польсько-Українською фундацією 

співпраці (ПАУСІ) щодо навчання викладачів сучасним тренерським методикам 
та інтерактивним методам навчання. Навчання у Малопольському інституті 
місцевого самоврядування і адміністрації пройшли чотири викладачі. 

 
Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації у 

Національній академії державного управління при Президентові України 
пройшов викладач правових дисциплін. 

 
Викладачі центру навчалися в рамках поекту “Місцеве партнерство для 

розвитку місцевого ринку праці“, реалізованого Інститутом Німеччини і 
Північної Європи (Щецін, Польща) разом зі Львівським регіональним 
інститутом державного управління НАДУ при Президентові України (пройшли 
навчання чотири викладачі).  

 
7. ДОКУМЕНТООБІГ 
 
Відомості про документообіг у 2006 році в порівнянні з попередніми 

роками подає таблиця 7.1. 
 

Таблиця 7.1 
Документообіг центру в 1998 – 2006 роках 

 
Кількість документів  № 

п/п 
Групи 

документів 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1. Вхідні 

 
190 200 244 259 247 265 335 327 336 

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

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

Всього: 399 484 499 596 590 567 714 709 772 
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На рис.7.1 проілюстровано документообіг центру протягом 1998-2006 
років. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

роки

кі
ль

кі
ст
ь 
до

ку
м
ен

ті
в

Вхідні
Створювані установою
Внутрішні (накази)

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис . 7.1. Документообіг в 1998-2006 роках 
 

Центром протягом року підготовлено 68 листів обласної ради і обласної 
державної адміністрації до центральних та місцевих органів влади. 

 
8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 
У 2006 році продовжено співпрацю з Представництвом Фонду Ганнса 

Зайделя (ФРН) в Україні. За його підтримкою проведено 3 семінари: 
� “Надання управлінських послуг населенню відповідно до стандартів 

Європейського Союзу” – 30 осіб; 
� “Удосконалення взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами 

місцевого самоврядування“ – 38 осіб; 
� “Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики” – 27 осіб. 
 

 Протягом 2006 року центр брав участь у реалізації таких проектів 
міжнародної технічної допомоги: 
� «Запровадження європейських стандартів державного управління в 

Україні» (Польсько-українська фундація співпраці ПАУСІ); 
� «Місцеве партнерство для розвитку місцевого ринку праці» (Інститут 

Німеччини і Північної Європи, Щецін, Польща), спільно з Львівським 
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регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові 
України; 

� «Суспільний діалог для вирішення проблем місцевих громад» (Фонд 
Євразія, Міжнародний Фонд «Відродження»), спільно з ГО «Агентство з 
розвитку приватної ініціативи». 

 
 

9. РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 
 

Протягом року поліпшено навчально-матеріальну базу центру. 
Удосконалено комп’ютеризацію робочих місць працівників шляхом придбання 
двох рідкокристалічних моніторів Samsung 940N 19", розширено можливості 
комп’ютерної мережі через встановлення радіоточки доступу до Інтернету, 
придбано друкуючі пристрої (багатофункціональний і кольорового друку). 
Легалізовано програмне забезпечення “Microsoft“ для персональних 
комп’ютерів. 

Для лабораторії ТЗН придбано системний блок Celeron-
3300/1024/250/DVD-RW. Комп’ютеризовано робоче місце завідувача навчально-
організаційного відділу. 

 
Для поліпшення видавничої діяльності центру (малотиражного випуску 

методичних матеріалів) придбано лазерний принтер EPSON Aculaser C1100 з 
можливістю двостороннього друку.  

З метою впровадження в навчальний процес сучасних інноваційних 
навчальних технологій і проведення виїзних занять придбано мультимедійний 
проектор TOSHIBA TDP-S8.   

 
Для навчальних аудиторій придбано три дошки FLIPCHART магн. 

104*107, дошки коркові 80*120см та 100*200см, триногу для класної дошки і 
штатив для відеокамери. 

 
З метою поліпшення умов праці і навчання проведено опоряджувальний 

дизайн навчальної аудиторії №1 (декоративні композиції, м’які покриття 
підлоги, захисні жалюзі) та придбано килимові доріжки для кабінетів 
працівників.  

 
Для бібліотеки закуплено навчальну літературу на суму 2 507 грн.  
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ДАНІ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КАДРІВ У ЦЕНТРІ В 2006 РОЦІ  

    Таблиця 1  

Всього слухачів 1835 

у тому числі:     

•        працівників органів місцевого самоврядування 926 
 

•        працівників місцевих органів виконавчої влади 629 
 

•        працівників територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади  156 

 

•        інших працівників 124 
 

посадових осіб місцевого самоврядування  923  з них:  
державних службовців  782  

 

   Діаграма 3  
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1. Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Головні економісти відділів доходів 
фінансових управлінь районних 

державних адміністрацій та виконавчих 
комітетів  міських  рад   міст  обласного  

значення

1 216 17 9 4 2 13 7 0 0 0 0 4 2 13 7 0 0

2

Державні соціальні інспектори управлінь 
праці та соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій  та  
виконавчих комітетів  міських  рад   міст  

обласного  значення

1 216 19 7 5 1 14 6 0 0 0 0 5 1 14 6 0 0

3

Спеціалісти управлінь економіки 
районних державних адміністрацій  та  
виконавчих комітетів  міських  рад   міст  

обласного  значення

1 216 18 11 4 2 14 9 0 0 0 0 4 2 14 9 0 0

Категорія слухачів

Кількість слухачів
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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
:

                                                                                                                                                              таблиця  2
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

за  2006 рік
(за видами підвищення кваліфікації)



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

4
Начальники організаційних відділів 

апаратів районних державних 
адміністрацій   та  виконавчих комітетів  
міських  рад  міст обласного  значення

1 216 15 5 1 0 14 5 0 0 0 0 1 0 14 5 0 0

5
Начальники загальних відділів апаратів 
районних державних адміністрацій  та  
виконавчих комітетів  міських  рад   міст  

обласного  значення

1 216 20 1 4 0 16 1 0 0 0 0 4 0 16 1 0 0

6

Кадровий резерв на посади державних 
службовців VI категорії посад 

працівників районних державних 
адміністрацій

1 216 19 16 0 0 19 16 0 0 0 0 0 0 19 16 0 0

7 Сільські та селищні голови 7 1512 226 35 226 35 0 0 0 0 0 0 226 35 0 0 0 0
8 Секретарі сільських та селищних рад 4 864 123 53 123 53 0 0 0 0 0 0 123 53 0 0 0 0

9
Спеціалісти з бухгалтерського обліку 
виконавчих комітетів сільських та 

селищних рад
2 432 40 16 40 16 0 0 0 0 0 0 40 16 0 0 0 0

10
Працівники районних і міських управлінь 

та головного управління Пенсійного 
фонду України  в області

3 324 88 67 0 0 0 0 88 67 0 0 0 0 0 0 88 67

11
Працівники контрольно-ревізійних служб 

в області 1 108 24 13 0 0 0 0 24 13 0 0 0 0 0 0 24 13

112 80 0 90 800 407609 233 407 109 90 44 44 112109Всього: 23 4536



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

Спеціалісти управлінь економіки 
районних державних адміністрацій та 

міських виконавчих комітетів 
“Сприяння розвиткові малого 
підприємництва та здійснення 

державної регуляторної політики”, 
 3 дні

1 20 17 11 4 3 13 8 0 0 0 0 4 3 13 8 0 0

2

Працівники районних державних 
адміністрацій, міських виконавчих 
комітетів та бюджетних установ 

“Соціальна політика 
і соціальне партнерство”, 3 дні

1 21 36 15 4 1 15 3 17 11 0 0 4 1 15 3 17 11

3

Працівники районних державних 
адміністрацій, виконавчих апаратів 
районних рад, міських виконавчих 

комітетів                             
“Соціальна політика 

і соціальне партнерство”, 4 дні

1 28 22 4 11 3 11 1 0 0 0 0 11 3 11 1 0 0
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Кількість слухачів

ВСЬОГО:

у тому числі: з них:
працівники 
органів 

місцевого 
самоврядув

ання



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

4

Працівники структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації та 

апаратів районних державних 
адміністрацій, які відповідають за роботу 

з попередження проявів корупції
“Запобігання і протидія корупції”,       

1 день

1 6 38 16 0 0 38 16 0 0 0 0 0 0 38 16 0 0

5

Працівники апарату і структурних 
підрозділів обласної державної 

адміністрації,  активісти молодіжних 
громадських організацій                

“Планування службової кар’єри”,        
3 дні

1 20 39 37 0 0 36 34 0 0 3 3 0 0 36 34 0 0

6

Заступники голів районних рад, міські, 
селищні голови, працівники органів 

виконавчої влади
“Надання  управлінських послуг 

населенню відповідно до стандартів 
Європейського Союзу”, 3 дні

1 20 30 11 25 8 4 2 0 0 1 1 25 8 4 2 0 0

7

Начальники і спеціалісти структурних 
підрозділів обласної державної 

адміністрації  
“Техніка комунікації і ведення 

переговорів”,                          
3 дні

1 20 33 21 0 0 30 18 0 0 3 3 0 0 28 16 0 0

8

Начальники юридичних відділів 
районних державних адміністрацій та 

міських виконавчих комітетів            
“Правове регулювання діяльності 
місцевих органів виконавчої влади”,       

3 дні

1 18 14 8 3 2 11 6 0 0 0 0 3 2 11 6 0 0



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

9

Начальники організаційних відділів 
апаратів обласної та районних  

державних адміністрацій, виконавчих 
апаратів обласної та  районних рад і 
виконавчих комітетів міських рад міст 

обласного значення 
“Удосконалення взаємодії місцевих 
органів виконавчої влади з органами 

місцевого самоврядування”,             
3 дні

1 18 38 13 20 5 17 7 0 0 1 1 20 5 17 7 0 0

10

Начальники, спеціалісти відділів з питань 
внутрішньої політики районних 

державних адміністрацій та міських 
виконавчих комітетів, спеціалісти 
виконавчих апаратів обласної та 

районних рад
“Сприяння участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної 

політики”, 3 дні

1 18 30 10 14 3 14 5 0 0 2 2 14 3 14 5 0 0

11

Спеціалісти обласного, районних, 
міських центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 
“Організація соціального супроводу 
сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах”,                
3 дні

1 20 19 14 5 3 14 11 0 0 0 0 5 3 14 11 0 0

12

Спеціалісти обласного, районних, 
міських центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 
“Попередження раннього соціального 

сирітства”,                          
3 дні

1 20 21 18 3 3 18 15 0 0 0 0 2 2 17 14 0 0



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

13

Керівники кадрових служб місцевих 
органів виконавчої влади і 

територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади

“Використання в роботі з кадрами 
системи ”Картка”, 3 дні

2 40 16 11 0 0 10 5 6 6 0 0 0 0 10 5 6 6

14

Керівники кадрових служб місцевих 
органів виконавчої влади і 

територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади

“Здійснення контрольних функцій та 
побудова звітів у обліковій системі 

"Картка" ЄДКС "Кадри”, 1 день

3 18 39 13 0 0 24 7 15 6 0 0 0 0 24 7 15 6

15

Працівники органів місцевого 
самоврядування, підприємств, ВНЗ, 
профспілкових організацій м.Івано-

Франківська "Локальне партнерство з 
метою економічного розвитку 

територій", 1 день

1 6 19 10 4 2 0 0 0 0 15 8 4 2 0 0 0 0

38 2392 32138 252 13538 23 25 18212 93 33 255Всього: 18 293 411



3. Навчання на тематичних постійно діючих семінарах
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го
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:
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 3
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р.
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:
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 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 органів місцевого 
самоврядування та органів виконавчої 

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

3 96 57 33 19 14 33 16 5 3 0 0 19 14 33 16 5 3

2

Працівники органів місцевого 
самоврядування та органів виконавчої 

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

12 432 137 68 54 21 82 46 1 1 0 0 54 21 82 46 1 1

6 462

державні службовці

Кількість слухачів

ВСЬОГО:
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4. Навчання на виїзних тематичних семінарах

вс
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го
:
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р.
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ьо
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:
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р.
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ьо
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до
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р.
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:

до
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5 
р.

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

1

Працівники органів місцевого самоврядування, 
органів виконавчої влади, державних 
підприємств, установ і організацій               

“Актуальні проблеми децентралізації 
державного управління та розвитку 
місцевого самоврядування в Україні”,        

1 день

4 16 263 57 166 28 47 19 0 0 50 10 165 28 48 19 0 0

2

Працівники органів місцевого самоврядування, 
органів виконавчої влади, державних 
підприємств, установ і організацій               

“Актуальні проблеми розвитку місцевого 
самоврядування в області”,            1 день

5 20 226 72 172 62 5 3 0 0 49 7 171 62 5 3 0 0

3

Працівники органів місцевого самоврядування та 
органів виконавчої влади                       

“Залучення громадськості до участі у 
формуванні та реалізації державної 

політики”, 1 день

5 20 132 66 15 4 117 62 0 0 0 0 15 4 116 62 0 0

14 56 621 195 353 94 169 84 0 0 99 17 351 94 169 84 0 0

70 5413 1835 741 926 271 629 328 156 107 124 35 923 270 626 325 156 107Разом (за всіма видами навчань):
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(за категорією працівників)
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ПОКАЗНИКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЦЕНТРУ В 1997-2006 РОКАХ 

 
 

Таблиця 3 

Кількість слухачів  № 
п/
п 

Вид 
підвищення 
кваліфікації 1997р. 1998р. 1999р. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2005 р. 2006 р. 

1 
Професійні 
програми 
підвищення 
кваліфікації  

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

2 
Тематичні 
короткотермі
нові семінари  

617 579 598 723 1216 824 1054 878 930 1032

3 
Тематичні 
постійно  
діючі 
семінари  

— — 96 76 81 15 71 143 178 194 

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

Таблиця 4 
Кількість навчальних заходів № 

п/п 

Вид 
навчального 

заходу 1997р. 1998р. 1999р. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2005 р. 2006 р. 

1 

Професійні 
програми 
підвищення 
кваліфікації 

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

2 
5-денні 
тематичні 
семінари 

7 4 — — — — — — — — 

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 

5 
2-денні 
тематичні 
семінари 

4 2 — 1 1 1 — 1 3 — 

6 
1-денні 
тематичні 
семінари 

1 5 10 10 21 11 5 7 5 19 

7 
тематичні 
постійно діючі 
семінари  

— — 4 3 3 1 4 12 13 15 

 Всього: 23 30 40 43 57 48 55 60 79 70 



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 економісти відділів доходів фінансових управлінь районних 
державних адміністрацій та виконавчих комітетів  міських  рад   міст  
обласного  значення 

1.2 
Державні соціальні інспектори управлінь праці та соціального захисту 
населення районних державних адміністрацій  та  виконавчих комітетів  
міських  рад   міст  обласного  значення 

1.3 Спеціалісти управлінь економіки районних державних адміністрацій  та  
виконавчих комітетів  міських  рад   міст  обласного  значення 

1.4 
Начальники організаційних відділів апаратів районних державних 
адміністрацій   та  виконавчих комітетів  міських  рад  міст обласного  
значення 

1.5 Начальники загальних відділів апаратів районних державних адміністрацій  та  
виконавчих комітетів  міських  рад   міст  обласного  значення 

1.6 Кадровий резерв на посади державних службовців VI категорії посад 
працівників районних державних адміністрацій 

1.7 Сільські та селищні голови 
1.8 Секретарі сільських та селищних рад 

1.9 Спеціалісти з бухгалтерського обліку виконавчих комітетів сільських та 
селищних рад 

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

1.11 Працівники контрольно-ревізійних служб  в області 
 

2. 
 
Тематичний семінар: 

2.1 “Запобігання і протидія корупції”,  1 день 
2.2 “Планування службової кар’єри”,  3 дні 
2.3 “Надання  управлінських послуг населенню відповідно до стандартів 

Європейського Союзу”, 3 дні 
2.4 “Техніка комунікації і ведення переговорів”, 3 дні 
2.5 “Правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади”,  3 дні 
2.6 “Удосконалення взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами 

місцевого самоврядування”,  3 дні 
2.7 “Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики”, 3 дні 
2.8 “Організація соціального супроводу сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах”, 3 дні 
2.9 “Попередження раннього соціального сирітства”, 3 дні 
2.10 “Використання в роботі з кадрами системи ”Картка”, 3 дні 
2.11 “Здійснення контрольних функцій та побудова звітів у обліковій системі 

"Картка" ЄДКС "Кадри”, 1 день 
2.12 "Локальне партнерство з метою економічного розвитку територій", 1 день 
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1 2 
2.13 “Сприяння розвиткові малого підприємництва та здійснення державної 

регуляторної політики”, 3 дні 
2.14 “Соціальна політика і соціальне партнерство”, 3 дні 
2.15 “Соціальна політика і соціальне партнерство”, 4 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 в Україні”,  1 день 

3.3 “Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування в області”,  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
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 2006 р.)

Назва органу влади

•        Місцеві державні адміністрації 

•        Територіальні підрозділи центральних органів 
виконавчої влади 

•        Органи місцевого самоврядування
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Кількість державних службовців    і посадових осіб місцевого самоврядування 
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