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

самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій  
за 2002 рік 

  
1. Загальна характеристика центру 
 
Центр утворено розпорядженням облдержадміністрації від 21 липня 

1997р. № 530 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 
1996р. № 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 13 грудня 2001р.           
№ 1688 спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та 
голови обласної ради від 04 лютого 2002 року № 61/14-р “Про перейменування 
Центру підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних 
підприємств, установ і організацій облдержадміністрації” центр було 
перейменовано у Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. 

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

До структури центру входять навчально-методичний і навчально-
організаційний відділи. (Схема 1.1.) 

Станом на 31 грудня 2002р. штат центру складав 7,5 штатних одиниць. 
Шість працівників мають повну вищу освіту (двоє – за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем “магістр державного управління”), двоє – базову вищу освіту (один – 
навчається у ВНЗ IV рівня акредитації). Статус державного службовця мають 
три працівники. 

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

Заклад фінансується з обласного бюджету, загальний обсяг фінансування 
на утримання, забезпечення навчального процесу і розвиток навчально-
матеріальної бази склав 130,1 тис. грн. (при запланованих в обласному бюджеті 
на 2002 рік 152,4 тис. грн.). Власні надходження склали 10,9 тис. грн.. 
 (Додатки, діаграма 1) 
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Схема 1.1. Структура центру 
 

 
Директор 

 
  

  
 

 
 

Заступник 
 директора  Головний 

бухгалтер 
 

  
  

Навчально-методичний 
відділ 

2,5 штатних одиниці 
 

Навчально-організаційний 
відділ 

2 штатних одиниці 
 
 

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 АА №   234891, виданої 16 жовтня 2002 року. 

За звітний період свою кваліфікацію підвищили 1336 працівників  органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних 
підприємств, установ та організацій. 

Забезпечено перехід на навчання за 108–годинними професійними 
програмами підвищення кваліфікації з обов’язковим захистом слухачами 
випускних робіт і видачею свідоцтв про підвищення кваліфікації державного 
взірця. 

Всього за цим видом підвищення кваліфікації пройшло навчання 497 осіб, 
що склало 37 % від загального числа слухачів. 

Узагальнений показник інтенсивності навчальної діяльності центру 
подано у діаграмі 2 додатків. 

 
 2.1. Основні напрямки навчальної роботи 

 
2.1.1 Навчання посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад 
 
Забезпечено навчання уперше обраних посадових осіб місцевого 

самоврядування області. 
Проведено шість навчань сільських  і селищних голів (219 осіб)  і три 

навчання секретарів сільських і селищних рад (90 осіб) за професійною 
програмою  підвищення кваліфікації. Навчання проходило двома етапами: 
перший тиждень – протягом травня – червня , другий тиждень – жовтня – 
листопада  2002 року.  

 



 3

З метою забезпечення доступності, оперативності та врахування місцевих 
особливостей розвитку самоврядування було проведено чотири виїзних семінари 
“Актуальні питання розвитку місцевого самоврядування і регіонального 
управління” для працівників органів місцевого самоврядування та депутатів 
місцевих рад області (навчання пройшли 142 слухачі,  у  т. ч. 90 депутатів).  

Проведено п’ять навчань спеціалістів з ведення бухгалтерського обліку і 
звітності сільських і селищних рад на триденному тематичному семінарі 
“Бухгалтерський облік у сільських і селищних радах” (пройшли навчання           
108 осіб).  

У 2002 році збережено тенденцію підвищеної уваги до проблеми розвитку 
місцевого самоврядування малих міст і селищ області. На семінарах свою 
кваліфікацію підвищили 120 посадових осіб місцевого самоврядування цієї 
категорії. 

 
2.1.2. Навчання державних службовців – працівників місцевих органів 

виконавчої влади 
 
Для державних службовців місцевих органів виконавчої влади області 

проводились навчання за програмами тематичних короткотермінових семінарів з 
питань запобігання та протидії корупції, інноваційної діяльності, правової 
освіти, самоменеджменту управлінця, сприяння розвиткові малого 
підприємництва та за програмою постійно діючого семінару “Ділова українська 
мова у сфері державного управління” (навчання пройшли 132 працівники). 

Особлива увага у 2002 році приділялась категорії слухачів, які займаються 
реалізацією державної соціальної політики. Навчання на семінарах пройшли  83 
слухачі цієї категорії. 

Працівники обласного,  районних та міських центрів соціальних служб 
для молоді (19 осіб) пройшли навчання за професійною програмою підвищення 
кваліфікації. 

Завершено цикл одноденних виїзних тематичних семінарів “Теоретичні 
засади і практика впровадження адміністративної реформи в Україні” для 
працівників районних державних адміністрацій області (всього протягом 2000 – 
2002 років проведено 14 семінарів, на яких навчалися 404 працівники 
райдержадміністрацій і 276 працівників органів місцевого самоврядування).          
У 2002 році було проведено шість навчань, якими охоплено 250 слухачів, з них          
223 працівники місцевих органів виконавчої влади. 

 

 2.1.3.  Навчання кадрового резерву 
 

Проведено два навчання за професійною програмою підвищення 
кваліфікації для кадрового резерву на посади державних службовців VI категорії 
посад районних державних адміністрацій. Пройшли навчання 29 слухачів. 

 

2.1. 4. Навчання державних службовців - працівників 
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. 
 
У 2002 році на договірній основі було проведено чотири навчання за 

професійною програмою підвищення кваліфікації працівників апарату головного 
управління, районних та міських управлінь Пенсійного фонду України в області 
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(пройшли навчання 112 слухачів) і одне навчання  працівників апарату та 
районних і міських відділів КРУ в області (пройшли навчання 28 слухачів). 

 
2.1.5. Навчання лідерів молодіжної адміністрації області   

 
Продовжено співпрацю з молодіжною адміністрацією області. У рамках 

програми “Молодь і влада”  було розроблено програму та проведено тематичний 
семінар “Структура і функції місцевих державних адміністрацій. Прикладний 
аспект” для лідерів молодіжної обласної адміністрації, активістів молодіжних 
організацій області, студентів ВНЗ (33 слухачі). 

 
 Аналіз складу слухачів, що пройшли навчання у центрі протягом року, за 

їхнім статусом та місцем роботи подано у таблиці 1, діаграмі 3  додатків. 
 
  

 
2.2. Основні напрямки навчально-методичної роботи центру 
 
2.2.1. Види підвищення кваліфікації кадрів   
 
Основними видами підвищення кваліфікації у 2002 році були тематичні 

короткотермінові семінари (у тому числі виїзні тематичні семінари) тривалістю 
від одного до чотирьох днів, обсягом 4 – 28 академічних годин і навчання за 
професійними програмами підвищення кваліфікації тривалістю два тижні з 
обсягом програми 108 академічних години. Всього протягом року проведено       
48 навчальних заходів. Узагальнені результати навчальної роботи подаються у 
таблиці 2  додатків. 
 Показники навчальної діяльності центру в 2002 році у порівнянні з 
попередніми роками подані у діаграмі 4, таблицях 3 і 4  додатків. 
 
 

2.2.2. Навчально-методичне , кадрове та інформаційне забезпечення 
навчань  

 
Протягом року центром розроблено і впроваджено 9 професійних програм 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування; 16 програм тематичних короткотермінових семінарів        
(таблиця 5 додатків). 

Відповідно до листів Головдержслужби України та в ініціативному 
порядку з метою актуалізації змісту навчання державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування було забезпечено розробку та 
впровадження нових семінарів,  вибіркових  модулів, тем окремих занять 
(таблиця 6 додатків). 

До викладання у центрі у 2002 році було залучено 157 викладачів, з них: 
• докторів наук, професорів – 3; 
• кандидатів наук, доцентів – 10; 
• працівників органів влади – 133; 
• інших – 3. 
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Заняття проводили: 

• М. Вишиванок – голова обласної державної адміністрації; 
• Р. Струтинський – заступник голови обласної державної адміністрації; 
• І. Зварич - заступник голови обласної державної адміністрації, к. ю. н.; 
• В. Брус – голова обласної ради; 
• Р. Постолянюк – заступник голови обласної ради; 
• В. Скрипничук – заступник керівника виконавчого апарату обласної 

ради, завідувач кафедри правознавства ІФНТУНГ, к.ю.н.; 
• керівники структурних підрозділів апарату обласної державної 

адміністрації (7), начальники управлінь обласної державної адміністрації (8), 
керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої        
влади (33), керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної 
ради (3). 

 
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 університетом ім. В. Стефаника – 2 завідувачі кафедр. 
 

Протягом звітного року перед слухачами центру виступили: 
• Юрій Бажал – декан факультету економічних наук Національного 

університету “Києво-Могилянська Академія”, доктор економічних наук, 
професор;  

• Мирослав Бойко – голова правління ЗАТ “Надія”; 
• Євдокія Вінтоняк – виконавчий директор аудиторської фірми             

“Сервік INK”; 
• Лідія Волосянко – уповноважена Державного комітету України з питань 

регуляторної політики та підприємництва з питань захисту прав 
підприємців, голова правління Агентства з розвитку приватної ініціативи, 
заступник голови ради підприємців при голові обласної державної 
адміністрації; 

• Олександра Дашавець – головний бухгалтер ТзОВ “Європол”; 
• Ярослав Євчук – виконавчий директор Івано-Франківської регіональної 

спілки промисловців і підприємців; 
• Михайло Лазарович – професор університету Ватерлоо (Канада); 
• Олександр Мартиненко – провідний спеціаліст управління політики 

соціального захисту інвалідів Міністерства праці та соціального захисту 
населення України; 

• Юрій Романюк – голова постійної комісії обласної ради з питань розвитку 
промисловості, малого та середнього бізнесу; 

• Олег Самелюк – голова регіонального відділення Української державної 
інноваційної компанії; 

• Богдан Середюк – голова ради обласної організації Товариства 
винахідників і раціоналізаторів України; 
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• Людмила Ткаченко – викладач курсів практичних психологів 
Прикарпатського університету ім. В. Стефаника; 

• Ярослав Фалендиш – директор регіонального фонду підтримки 
підприємництва; 

• Анатолій Фурда – керівник центру дистанційного навчання                         
СП “МБЕРІФ – Бізнес – центр”; 

• Людмила Яковенко – завідувач відділу економіко-виробничої літератури 
обласної наукової бібліотеки ім. І. Франка. 
 
Удосконалено методичну роботу. Розроблено методичні рекомендації для 

слухачів центру щодо написання випускної роботи. Колективом центру і його 
викладачами в 2002 р. напрацьовано інструктивно-методичні матеріали до 
практичних занять, методичні матеріали для слухачів з питань самостійного 
опрацювання фахової літератури, навчальні посібники. 

Отримано методичні матеріали від інституту підвищення кваліфікації 
керівних кадрів і дидактичного центру УАДУ при Президентові України, 
Харківського регіонального інституту державного управління УАДУ, 
Донецького, Луганського, Чернігівського обласних та Київського міського 
центрів підвищення кваліфікації. 

Розширено  і  поповнено  методичний  куточок  центру.  Поповнився 
довідково-інформаційний  фонд центру, який нараховує 1274 примірники видань 
(за 2002 рік фонд поповнився  на 188 примірників).  

Згідно з єдиним каталогом навчальних, наукових і методичних видань, 
розділи якого відповідають навчальним модулям професійних програм і 
тематичних семінарів, вони розподілені так: 

 
01. Управління – 100 прим. 08. Історія – 54 прим. 
02. Державна служба – 54 прим. 09. Інформаційні технології – 23 прим. 
03. Право – 83 прим. 10. Соціальна політика – 26 прим. 
04. Місцеве самоврядування – 
      116 прим. 

11. Система підвищення кваліфікації –  
      52 прим.  

05. Політологія – 93 прим. 12. Методичне забезпечення – 89 прим. 
06. Економіка – 187 прим. 13. Періодичні видання – 249 прим. 
07. Ділове мовлення – 39 прим. 14. Видавнича діяльність центру –  

      109 прим. 
 
При проведенні занять застосовувалися технічні засоби – графопроектор, 

відеоапаратура для демонстрування навчальних відеофільмів. Розширено 
використання наочностей на фоліях.  

 
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 7 та діаграма 5 у додатках. 
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З метою наукового узагальнення та поширення позитивного досвіду 
навчально-організаційної  та  методичної  роботи  центру  було  продовжено 
видання серії   “Навчально-методичні матеріали”. Вийшли друком 10-ий та             
11-ий  випуски. 

Працівники центру взяли участь у роботі науково-практичних 
конференцій і семінарів: 

• Б. Волошинський – “Адаптування законодавчої і нормативно-
правової бази загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців України до вимог 
Європейського Союзу”. м. Одеса, 3 – 6 червня 2002 р., Одеська національна 
юридична академія; 

• Б. Волошинський – Програма партнерства громад Фундації 
“Україна – США”. м. Київ, 24 – 25 жовтня 2002 р.; 

• Б. Волошинський, В. Тимків – “Проблеми безперервної освіти            
в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України”.      м. Івано-
Франківськ, 14 – 15 листопада 2002 р., Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу; 

• В. Тимків – молодіжна обласна науково-практична конференція 
“Молодь України – за Європу без кордонів”.      м. Івано-Франківськ, 12 грудня 
2002 р., управління у справах сім’ї та молоді Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації. 

За результатами наукових досліджень та виступів на науково-практичних 
конференціях опубліковано наукові статті працівників: 

• Б. Волошинський. Особливості регіональної концепції організації 
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та навчання 
депутатів місцевих рад в Івано-Франківській області” //Через розвиток 
самоврядних територіальних громад - до громадянського суспільства: Матеріали 
міжнародної конференції    7 – 8 грудня 2001 р. – Львів: СПОЛОМ, 2002. – 
С. 111 – 117. 

• Б. Волошинський . До концепції організації підвищення кваліфікації 
посадових осіб місцевого самоврядування в Івано-Франківській області //Вісник 
УАДУ. – 2002. - № 3.- с. 336 – 338.  

Подано до друку: 
• Б. Волошинський. Впровадження інституту підготовчої служби як 

метод поліпшення кадрового забезпечення державної служби у Республіці 
Польщі ( Збірник  наукових праць УАДУ. Вип. 4 за 2002 рік); 

• Б. Волошинський. Організація підвищення кваліфікації посадових 
осіб місцевого самоврядування в регіоні (у збірнику наукових статей про досвід 
роботи регіональних центрів, в УАДУ); 

• Б. Волошинський. Особливості безперервного професійного 
навчання посадових осіб місцевого самоврядування на виборних посадах 
(подано до ІФНТУНГ для друкування у збірнику матеріалів науково-метод. 
конф. 14 – 15 листопада 2002 р.) 

• В. Скрипничук, В. Тимків. Підвищення компетентності 
депутатського корпусу – основа розвитку національної системи місцевого 
самоврядування (з досвіду організації навчання депутатів місцевих рад Івано-
Франківської області) (подано до ІФНТУНГ для друкування у збірнику 
матеріалів науково-метод. конф.  14 – 15 листопада 2002 р.) 



 8

4. Видавнича діяльність 
 
 
Протягом року центром провадилася робота щодо створення видань для 

власних потреб та інформаційного обміну із закладами загальнонаціональної 
системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Результати видавничої діяльності центру в 2002 р. подає таблиця 4.1. 
 

Таблиця 4.1. Видавнича діяльність центру 
 
№ 
п/п Назва Автор Примітка 

1 2 3 4 

1 Методичні матеріали до 
написання випускної роботи 

Відповідальний за 
випуск Тимків В. М., 
заступник директора 
центру, м.д.у. 

Серія  
“Навчально-
методичні 
матеріали” 
Вип. 10 

2 Теоретичні аспекти планування 
і регулювання інвестиційної 
діяльності 

Дзьоба О. Г., директор 
інституту 
післядипломної освіти 
ІФНТУНГ, к.т.н. 

Серія  
“Навчально-
методичні 
матеріали” 
Вип.11 

 
 
 
5. Підвищення кваліфікації працівників центру 

 
 

Загальні дані про підвищення кваліфікації державних службовців центру 
наведено у таблиці 5.2. 

 
 

Таблиця 5.2. Підвищення кваліфікації працівників центру 
 
№ 
п/п 

Категорія 
працівників 

Вид підвищення кваліфікації, 
навчальний заклад 

Тривалість 
навчання 

1 2 3 4 

1 Директор 

Навчання на тематичному семінарі. 
Харківський регіональний інститут 
державного управління УАДУ при 
Президентові України 

3 дні 

2 Заступник 
директора 

Навчання за професійною програмою. 
Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів УАДУ при Президентові 
України, м. Київ 

2 
тижні 
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6. Документообіг 
 
Відомості про документообіг у 2002 році в порівнянні з попередніми 

роками подає таблиця 6.3. 
 

Таблиця 6.3. Документообіг центру в 1998 – 2002 роках 
 

Кількість документів по роках 
№ 
п/п 

Групи 
документів 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вхідні 190 200 244 259 247 

2 Створювані 
установою 152 189 157 203 208 

3 Внутрішні 
(накази) 57 95 98 134 135 

Всього: 399 484 499 596 590 
 
Окрім цього центром протягом року підготовлено 27 листів обласної ради 

і обласної державної адміністрації до центральних та місцевих органів влади. 
  

 7. Розвиток навчально-матеріальної бази центру 
 
 Протягом року збільшено площу навчальних приміщень на 53 кв. м. 
Введено в експлуатацію навчальний комп’ютерний клас на 12 місць, з 
перспективою розширення до 20 навчальних місць слухачів для вивчення 
інформаційних технологій. У приміщенні класу встановлено кондиціонер, 
відремонтовано системи освітлення і електропостачання, обладнано місце 
викладача з комп’ютером Р – IV – 1700 і встановлено шість комп’ютерів Celeron 
– 1700, забезпечено телефонну лінію для підключення до мережі Інтернет. 
 Придбано технічні засоби для демонстрації навчальних відеофільмів 
(телевізор і відеомагнітофон) та для проведення виїзних навчань (портативний 
графопроектор та екран). 
 Встановлено апарат факсимільного зв’язку. 
 

 
 
 

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Діаграма 1

ДИНАМІКА ФІНАНСУВАННЯ  ЦЕНТРУ У 1998-2002 РОКАХ
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Діаграма 2

ІНТЕНСИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ЦЕНТРУ У 1998-2002 РОКАХ
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ДАНІ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КАДРІВ У ЦЕНТРІ В 2002 РОЦІ 

Таблиця 1 
 

Всього слухачів 1336 
у тому числі:  

• працівників органів місцевого 
самоврядування 

611 
 

• працівників місцевих органів виконавчої 
влади 488 

• працівників територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади   140 

• інших працівників 97 
 (у т. ч. 90 депутатів) 

посадових осіб місцевого самоврядування 578 з 
них:  державних службовців 622 

 РАЗОМ 1200 
 
 
 
 

Діаграма 3 
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Таблиця 2 
Звіт про навчальну роботу 

Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,  
органів місцевого самоврядування та керівників державних підприємств, установ та організацій  

за 2002 рік 
1. Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації  (108 академічних годин) 
 

Кількість слухачів 

у тому числі: з них: 
№ 
п/п Категорія слухачів 

Кількість 
навчальних 

груп 

Кількість 
академ. 
год. всього 

працівники 
органів 
місцевого 
самовря-
дування 

працівники 
місцевих 
органів 

виконавчої 
влади 

інші 
праців-
ники 

державні 
службовці 

 

посадові 
особи 

місцевого 
самовряду-

вання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Сільські і селищні голови  
(уперше обрані) 6 648 219 219 — — — 219 

2 Секретарі сільських і селищних рад 
(уперше обрані) 3 324 90 90 — — — 90 

3 

Кадровий резерв на посади 
державних службовців VІ категорії 

посад працівників районних 
державних адміністрацій 

2 216 29 — 23 6 23 — 

4 
Працівники районних та   

міських центрів соціальних служб 
для молоді 

1 108 19 3 16 — 16 3 

5 

Працівники апарату головного 
управління  та районних та міських 

управлінь Пенсійного фонду 
України в області 

4 432 112 — — 112* 112 — 

6 Працівники апарату та районних і 
міських відділів КРУ  в області 1 108 28 — — 28* 28 — 

Всього: 17 1836 497 312 39 146* 179 312 

Примітка:  * з них 140 – працівники територіальних підрозділів  органів виконавчої влади  
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2. Навчання на тематичних короткотермінових семінарах 

 
Кількість слухачів 

у тому числі: з них: 
№ 
п/п 

Категорія слухачів. 
Тема семінару, кількість днів 

Кількість 
навчальних 
груп 

Кількість 
академ. 
год. всього 

працівники 
органів 
місцевого 
самовря-
дування 

працівники 
місцевих 
органів 

виконавчої 
влади 

інші 
праців-
ники 

державні 
службовці 

посадові 
особи 

місцевого 
самовряду-

вання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Заступники голів 
райдержадміністрацій,  

міських голів  
Тематичний семінар  

“Захист економічної конкуренції  
в регіоні”, 2 дні 

1 14 13 2 11 — 11 2 

2 

Начальники і провідні спеціалісти 
управлінь економіки 
райдержадміністрацій  
та міськвиконкомів  
Тематичний семінар  

“Проблеми захисту економічної 
конкуренції і моніторингу реалізації 
конкурентної політики в області”, 

3 дні 

1 22 19 5 14 — 14 5 

3 

Працівники кадрових служб 
структурних  підрозділів 
облдержадміністрації  
Тематичний семінар 

“Удосконалення роботи з кадрами 
та запобігання корупції”, 3 дні 

1 20 25 — 24 1 24 — 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
4 

Спеціалісти управлінь праці та 
соціального захисту  населення 

РДА та МВК  
Тематичний семінар “Соціальний 
захист інвалідів, ветеранів війни і 
праці, реабілітованих осіб”, 3 дні 

1 22 19 5 14 — 14 5 

5 

Начальник служб у справах 
неповнолітніх РДА та МВК  

Тематичний семінар “Організація 
профілактичної роботи серед 
неповнолітніх та їх соціальний 

захист”, 3 дні 

1 22 16 4 12 — 12 4 

6 

Спеціалісти по веденню 
бухгалтерського обліку і звітності 

сільських та селищних рад   
Тематичний семінар 

“Бухгалтерський облік у сільських  
і селищних радах”, 3 дні 

5 105 108 108 — — — 76 

7 

Працівники апарату і структурних 
підрозділів облдержадміністрації, 

територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої 

влади в області  
Тем. семінар “Самоменеджмент 

управлінця”, 3 дні 

2 44 50 17 33 — 33 17 

8 

Спеціалісти фінансових управлінь 
райдержадміністрацій та міськ-

виконкомів, працівники фінансово-
банківських установ  

Тем семінар “Соціальна політика 
та соціальне партнерство “, 4 дні 

 
 
 
 
 

1 28 34 7 27 — 27 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 

Начальники відділів у справах сім’ї 
і молоді РДА та МВК Тематичний 
семінар “Удосконалення роботи  

з молоддю”, 3 дні 

1 20 18 3 15 — 15 3 

10 

Начальники відділів обліку, 
фінансування і звітності управлінь 

праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрацій  

та міськвиконкомів 
Тематичний семінар 

“Бухгалтерський облік і звітність 
у місцевих органах виконавчої 

влади”, 3 дні 

1 20 18 3 15 — 15 3 

11 

Заступники голів районних рад, 
керівники секретаріатів виконавчих 

апаратів районних рад  
Тематичний семінар “Розвиток 
служби в органах місцевого 

самоврядування та удосконалення 
роботи з кадрами“, 3 дні 

1 20 26 26 — — — 26 

12 

Працівники кадрових служб 
райдержадміністрацій 
 Тематичний семінар 

“Удосконалення роботи  
з кадрами та запобігання корупції”, 

3 дні 

1 20 14 — 14 — 14 — 

13 

Міські голови (міст районного 
значення), селищні голови, їх 

заступники  
 Тематичний семінар  
“Сприяння розвиткові 

підприємництва та інвестиційна 
політика у малих містах”, 3 дні 

1 20 24 23 1 — 1 23 



 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 

Провідні спеціалісти управлінь 
економіки райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів 
Тематичний семінар  

“Інноваційна та інвестиційна 
діяльність як фактор забезпечення 
економічного розвитку”, 3 дні 

1 23 30 7 23 — 22 7 

15 

Працівники виконавчих апаратів 
обласної і районних рад, 

міськвиконкомів  
Тематичний постійно діючий 

семінар “Ділова українська мова у 
сфері державного управління”,  

4 дні 

1 28 15 15 — — — 15 

16 

Керівники юридичних відділів 
апаратів райдержадміністрацій, 

виконавчих апаратів районних рад 
та міськвиконкомів 
Тематичний семінар 

“Додержання законності в 
діяльності райдержадміністрацій 

та органів місцевого 
самоврядування”, 1 день 

1 6 18 6 12 — 12 6 

Всього: 21 434 447 231 215 1 214 199 
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3. Навчання на виїзних тематичних семінарах  “Теоретичні засади  і практика впровадження  

 
адміністративної реформи в Україні”, 1 день 

 
Кількість слухачів 

у тому числі: з них : 
№ 
п/п Категорія слухачів 

Кількість 
навчальних 
груп 

Кількість 
академ. 
год. всього 

працівники 
органів 
місцевого 
самовря-
дування 

працівники 
місцевих 
органів 

виконавчої 
влади 

інші 
працівн
ики 

державні 
службовці 

посадові 
особи 

місцевого 
самовряду-

вання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Працівники Галицької районної 

державної адміністрації  
і районної ради  

1 6 51 14 37 — 36 13 

2 
Працівники Долинської районної 

державної адміністрації  
і районної ради  

1 6 38 3 35 — 32 3 

3 
Працівники Верховинської 

районної державної адміністрації  
і районної ради  

1 6 60 2 58 — 58 2 

4 
Працівники Коломийської районної 

державної адміністрації  
і районної ради  

1 6 28 4 24 — 24 4 

5 
Працівники Надвірнянської 

районної державної адміністрації  
і районної ради  

1 6 37 3 34 — 34 3 

6 
Працівники Тлумацької районної 

державної адміністрації  
і районної ради  

1 6 36 1 35 — 35 1 

Всього: 6 36 250 27 223 — 219 26 
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4. Навчання на виїзних тематичних семінарах “Актуальні питання розвитку місцевого самоврядування в області”,  
1 день 

Кількість слухачів 
у тому числі: з них : 

№ 
п/п Категорія слухачів 

Кількість 
навчальних 
груп 

Кількість 
академ. 
год. всього 

працівники 
органів 
місцевого 
самовря-
дування 

працівники 
місцевих 
органів 

виконавчої 
влади 

інші 
праців-
ники 

(*депу-
тати) 

державні 
службовці 

посадові 
особи 

місцевого 
самовряду-

вання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Працівники органів місцевого 
самоврядування  

і депутати місцевих рад 
Верховинського району  

1 6 23 — 5 18* 4 — 

2 

Працівники органів місцевого 
самоврядування і депутати 

місцевих рад Надвірнянського 
району  

1 6 33 — 1 32* 1 — 

3 

Працівники органів місцевого 
самоврядування і депутати 

місцевих рад Богородчанського 
району  

1 6 37 2 5 30* 5 2 

4 Працівники виконкому і депутати 
Коломийської міської ради  1 5 49 39 — 10* — 39 

Всього: 4 23 142 41 11 90* 10 41 

Разом 
(за всіма видами навчань): 48 2329 1336 611 488 237 622 578 

 
  
 
  



ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЦЕНТРУ У 1997-2002 РОКАХ 

 
Таблиця 3 

 

Кількість слухачів № 
п/п Вид підвищення кваліфікації 

1997р. 1998р. 1999р. 2000р. 2001р. 2002р.

1 

Професійні програмами 
підвищення кваліфікації  
(2 тижні – 72 академ. . год. /  
                        * 108 академ. год.) 

40 177 209 226 198 497* 

2 Короткотермінові тематичні 
семінари (від 1 до 5 днів) 617 579 598 723 1216 824 

3 тематичні постійно діючі семінари 
(1 тиждень) — — 96 76 81 15 

 Всього: 657 756 903 1025 1495 1336
 
 
 

Таблиця 4 
 

Кількість навчальних заходів 
№ 
п/п 

Вид навчального заходу 
1997р. 1998р. 1999р. 2000р. 2001р. 2002р.

1 

Професійні програмами 
підвищення кваліфікації 
(2 тижні – 72 академ. год. / 
                         * 108 академ. год.) 

2 7 12 12 9 17* 

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

3 4-денні тематичні семінари 3 9 11 12 6 1 

4 3-денні тематичні семінари 6 3 3 5 17 17 

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

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

7 тематичні постійно діючі семінари 
(1 тиждень) — — 4 3 3 1 

 Всього: 23 30 40 43 57 48 
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(за кількістю слухачів і видами підвищення кваліфікації кадрів)

Діаграма 4

осіб

роки

 види 
підвищення 
кваліфікації

всього слухачів (за всіма видами)

короткотермінові семінари (1-5 днів)

професійні програми (2 тижні)

постійно діючі семінари (1 тиждень)



  

Таблиця 5 
 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ, ВПРОВАДЖЕНІ ЦЕНТРОМ В 2002 РОЦІ        

 
 
      

№ 
п/п 

Основні види підвищення кваліфікації  
(назва навчальної програми та категорія слухачів) 

1 2 
1. Професійна програма підвищення кваліфікації: 

1.1. Спеціалістів відділів організації впровадження персоніфікованого обліку 
обласного управління, районних та міських відділів управління Пенсійного 
фонду України в Івано-Франківській області 

1.2. Працівників відділів надходжень доходів районних та міських управлінь 
Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області  

1.3. Працівників відділів пенсійного забезпечення районних та міських управлінь 
головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області 

1.4. Кадрового резерву на посади VI категорії посад державних службовців – 
працівників районних державних адміністрацій 

1.5. Спеціалістів районних, міських центрів соціальних служб для молоді 
1.6. Секретарів сільських і селищних рад (уперше обрані) 
1.7. Сільських і селищних голів (уперше обрані) 
1.8. Працівників  Контрольно-ревізійного управління та районних і міських відділів 

КРУ в Івано-Франківській області  
1.9. Програма навчання депутатів обласної, районних, міських, селищних та 

сільських рад 
2. Тематичний семінар: 

2.1.  “Структура і функції місцевих державних адміністрацій. Прикладний аспект” 
для учасників проекту “Молодь і влада”, 5 днів 

2.2.  “Соціальна політика і соціальне партнерство” для працівників фінансових 
управлінь РДА та МВК районних та міських відділів обласного управління 
Пенсійного фонду України  (голів профкомів), 4 дні 

2.3.  “Організація профілактичної роботи серед неповнолітніх та їх соціальний 
захист” для керівників служб у справах неповнолітніх райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів, 3 дні 

2.4. Програма триденного тематичного семінару “Соціальний захист інвалідів, 
ветеранів війни і праці, реабілітованих осіб” для спеціалістів управлінь праці та 
соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів, 3 дні 

2.5.  “Бухгалтерський облік у сільських і селищних радах” для спеціалістів з 
ведення бухгалтерського обліку і звітності, 3 дні 

2.6.  “Персональний менеджмент керівника: створення команди, подолання 
конфліктів, управління часом” для заступників керівників та осіб з кадрового 
резерву на посади керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, 
 3 дні 

2.7.  “Бухгалтерський облік і звітність у місцевих органах виконавчої влади” для 
начальників відділів обліку, фінансування і звітності управлінь праці та 
соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів, 3 дні 

2.8.  “Удосконалення роботи з молоддю”  для спеціалістів відділів у справах сім’ї та 
молоді райдержадміністрацій та міськвиконкомів, 3 дні 

2.9.  “Захист економічної конкуренції в регіоні” для заступників голів 
райдержадміністрацій, міських голів, 2 дні 



  

1 2 
2.10. “Проблеми захисту економічної конкуренції і моніторингу реалізації 

конкурентної політики в області” для начальників і провідних спеціалістів 
управлінь економіки райдержадміністрацій та міськвиконкомів, 3 дні 

2.11.  “Удосконалення роботи з кадрами та запобігання корупції” для працівників 
кадрових служб структурних  підрозділів облдержадміністрації, 3 дні 

2.12.  “Розвиток служби в органах місцевого самоврядування та удосконалення 
роботи з кадрами” для заступників голів районних рад, керівників секретаріатів 
виконавчих апаратів районних рад, 3 дні 

2.13.  “Інноваційна та інвестиційна діяльність як фактор забезпечення економічного 
розвитку” для провідних спеціалістів управлінь економіки 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів, 3 дні 

2.14.  “Ділова українська мова у сфері державного управління” для працівників 
виконавчих апаратів обласної і районних рад, міськвиконкомів, 4 дні 

2.15.  “Додержання законності в діяльності райдержадміністрацій та органів 
місцевого самоврядування” для керівників юридичних відділів апаратів 
райдержадміністрацій, виконавчих апаратів районних рад та міськвиконкомів, 1 
день 

2.16.  “Самоменеджмент управлінця” для працівників апарату і структурних 
підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади в області, 3 дні 

2.17.  “Сприяння розвиткові підприємництва та інвестиційна політика у малих 
містах” для міських  голів (міст районного значення), селищних голів, їх 
заступників, 3 дні 

3. Виїзний тематичний семінар: 
3.1. ”Теоретичні засади і практика впровадження адміністративної реформи в 

Україні”  для  працівників райдержадміністрацій, 2 дні 
3.2.  “Актуальні питання розвитку місцевого самоврядування і регіонального 

управління”, для працівників органів місцевого самоврядування  і депутатів 
місцевих рад, 1 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Таблиця 6 

 
ТЕМАТИКА СЕМІНАРІВ, НАЗВИ ВИБІРКОВИХ МОДУЛІВ ТА ТЕМИ ОКРЕМИХ 

ЗАНЯТЬ, ПРОВЕДЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ ЛИСТІВ 
ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ ЩОДО АКТУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ, А ТАКОЖ СЕМІНАРІВ, ПРОВЕДЕНИХ В ІНІЦІАТИВНОМУ 
ПОРЯДКУ В 2002 РОЦІ 

 
№ 
п/п Тематика  

1 2 
1. Тематика семінарів: 

1.1. Захист економічної конкуренції в регіоні, 2 дні 
1.2. Проблеми захисту економічної конкуренції і моніторингу реалізації 

конкурентної політики в області, 3 дні 
1.3. Удосконалення роботи з кадрами та запобігання корупції, 3 дні 
1.4. Розвиток служби в органах місцевого самоврядування та удосконалення роботи 

з кадрами, 3 дні 
1.5. Інноваційна та інвестиційна діяльність як фактор забезпечення економічного 

розвитку, 3 дні 
1.6. Ділова українська мова у сфері державного управління, 4 дні 
1.7. Додержання законності в діяльності райдержадміністрацій та органів місцевого 

самоврядування, 1 день 
2. Тематика семінарів, проведених в ініціативному порядку: 

2.1. Соціальний захист інвалідів, ветеранів війни і праці, реабілітованих осіб, 3 дні 

2.2. Організація профілактичної роботи серед неповнолітніх та їх соціальний захист, 
3 дні 

2.3. Самоменеджмент управлінця, 3 дні 
2.4. Соціальна політика та соціальне партнерство , 4 дні 
2.5. Удосконалення роботи з молоддю, 3 дні 
2.6. Сприяння розвиткові підприємництва та інвестиційна політика у малих містах, 

3 дні 
3. Виїзні семінари: 
 

3.1 
Теоретичні засади  і практика впровадження адміністративної реформи в 
Україні, 1 день, для працівників органів виконавчої влади 

 
3.2. 

Актуальні питання розвитку місцевого самоврядування в області, 1 день, для 
працівників органів місцевого самоврядування 

4. Тематика модулів: 
4.1. Служба в органах місцевого самоврядування 
4.2. Методика функціонального обстеження місцевих державних адміністрацій 
5. Теми окремих занять: 
5.1. Послання Президента України до Верховної Ради України “Європейський 

вибір” 
5.2. Комплексна програма підготовки державних службовців, її принципи та 

основні положення 
 



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

(за статистичними даними станом на 1 січня 2002 р.) 
Таблиця 7 

 

Назва органу влади Кількість осіб 

• Місцеві державні адміністрації 2165 

• Територіальні підрозділи центральних органів 
виконавчої влади  3009 

• Органи місцевого самоврядування 2013 

• Органи судової влади 260 

 РАЗОМ 7447 

 

Територіальні 
підрозділи 

центральних 
органів 

виконавчої 
влади

40,4%

Місцеві 
державні адміні-

страції

29,1%

Органи 
місцевого 
самовря-
дування
27%

Органи 
судової 
влади
3,5%

  

 

  Діаграма 5 
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