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ЗВІТ ПРО РОБОТУ 
Центру підвищення кваліфікації державних службовців  

і керівників державних підприємств, установ й організацій 
за 2001 рік 

 
1. Загальна характеристика Центру 

 
Центр  утворено  розпорядженням  облдержадміністрації  від  21  липня 1997  р.  

 №  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”. Протягом 1996 — першого півріччя 
1997 років функції організації навчання службовців забезпечував центр, що входив до 
складу секретаріату облдержадміністрації. 

Відповідно до рішення обласної ради від 19 лютого 1999 року №116-6/99 “Про 
вступ в склад засновників 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. Центр є навчальним закладом системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і у 
своїй діяльності керується статутом, затвердженим засновниками. 
 До структури Центру входять навчально-методичний і навчально-
організаційний відділи. 

 Штат Центру — 7,5 штатних одиниць, станом на 31 грудня 2001 р. працювало 
сім працівників. Четверо працівників мають повну вищу освіту (двоє – за освітньо-
кваліфікаційним рівнем “магістр державного управління”), троє – базову вищу освіту 
(двоє з них навчаються у ВНЗ IV рівня акредитації). Статус державного службовця 
мають три працівники. 

 
 
 

 

  Директор   

      
    

  Заступник 
директора  Головний 

бухгалтер 

      
         

Навчально-методичний 
відділ 

2,5 штатні одиниці 
   

Навчально-організаційний 
відділ 

2 штатні одиниці 
 

Структура Центру підвищення кваліфікації державних службовців 
і керівників державних підприємств, установ й організацій 
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Центр працював відповідно до затверджених засновниками планів та планів-

графіків підвищення кваліфікації кадрів.  
Заклад фінансувався з обласного бюджету, загальний обсяг фінансування на 

утримання, забезпечення навчального процесу і розвиток навчально-матеріальної 
бази склав 85,3 тис. грн. (при запланованих в обласному бюджеті на 2001 рік 124,5 
тис. грн.). Власні надходження склали 2,3 тис. грн. 
 
 

2. Навчальний процес і навчально-методична робота 
 
Центр здійснює навчання працівників органів місцевого самоврядування та 

місцевих органів виконавчої влади, а також керівників і спеціалістів підприємств, 
установ й організацій відповідно до законів “Про державну службу”, “Про службу в 
органах місцевого самоврядування”, “Про освіту” та Положення про систему 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і 
Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації  керівників державних підприємств, установ і організацій, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 року № 167. 
 Освітня діяльність щодо підвищення кваліфікації кадрів за напрямом 
“Державне управління” провадиться відповідно до ліцензії Міністерства освіти і 
науки України ВКД-К №090056, виданої 19 вересня 2000 року з ліцензованим 
обсягом прийому 1500 осіб на рік.  

Протягом 2001 року свою кваліфікацію підвищили 1495 працівників органів 
місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, державних установ і 
організацій. 

 
2.1. Основні напрямки навчальної роботи Центру в 2001 році: 

 
2.1.1 Навчання працівників органів місцевого самоврядування  

та депутатів місцевих рад.  
 
Підвищення кваліфікації цієї категорії слухачів відбувалося відповідно до 

Програми організації підвищення кваліфікації працівників сільських і селищних рад 
області на 1999 – 2001 роки, Закону України “Про службу в органах місцевого 
самоврядування” та з урахуванням підготовки до проведення виборів до місцевих рад 
у 2002 році. 

Проведено чотири навчання за професійною програмою підвищення 
кваліфікації секретарів сільських рад та виконкомів. 

З метою збереження та розвитку кадрового потенціалу міських (міст районного 
значення), селищних і сільських голів проведено десять семінарів під загальною 
назвою “Самоменеджмент міського, селищного, сільського голови”. 

У зв’язку з виокремленням служби в органах місцевого самоврядування  
відразу після прийняття відповідного закону, було проведено семінар із заступниками 
голів і керівниками секретаріатів та керуючими справами міськвиконкомів 
“Становлення служби в органах місцевого самоврядування та вдосконалення роботи з 
кадрами”. 
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З метою забезпечення доступності, оперативності та врахування місцевих 
особливостей розвитку самоврядування було проведено 15 виїзних семінарів 
“Актуальні питання розвитку місцевого самоврядування і регіонального управління” 
для працівників органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад області 
(навчання пройшли 456 слухачів,  у  т. ч. 44 депутати).  

У 2001 році збережено тенденцію підвищеної уваги до проблеми розвитку 
персоналу місцевого самоврядування малих міст і селищ області. 

Так, сформовано окрему групу міських (міст районного значення) та селищних 
голів для проведення тематичного семінару з питань самоменеджменту цієї категорії 
посадових осіб місцевого самоврядування. Було проведено тематичний 
короткотерміновий семінар “Інвестиційні проекти на комунальному рівні” за 
сприяння Представництва Фонду Ганнса Зайделя (ФРН) в Україні. 

Центр брав організаційну і методичну участь у проведенні міжрегіональних 
слухань з питань розвитку малих міст 18 – 19 травня у м. Яремчі для представників  
8 західноукраїнських областей. 

 
2.1.2.  Навчання працівників місцевих державних адміністрацій. 
 
Під час навчання працівників місцевих державних адміністрацій особлива 

увага у 2001 році приділялась категорії слухачів, які займаються реалізацією 
державної соціальної політики. 

Було проведено два навчання за професійною програмою підвищення 
кваліфікації для державних інспекторів праці області та начальників, заступників 
начальників управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій і 
міськвиконкомів. Працівники цих управлінь пройшли також навчання за програмою 
тематичного семінару “Соціальна політика і соціальне партнерство”.  

Відповідно до Програми організації навчання голів, заступників голів, 
керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій, осіб з їх 
кадрового резерву та голів і заступників голів районних рад, затвердженої 
розпорядженням Президента України від 9 січня 1999 р. № 4/99-рп, було проведено   
два навчання за двотижневою професійною програмою для кадрового резерву на 
посади державних службовців VI категорії посад. 

Для державних службовців місцевих органів виконавчої влади області 
проводились також навчання за програмами тематичних короткотермінових семінарів 
з питань запобігання та протидії корупції, інноваційної діяльності, правової освіти, 
самоменеджменту управлінця, комп’ютеризації, сприяння розвиткові малого 
підприємництва та за програмою постійно діючого семінару “Ділова українська мова 
у сфері державного управління” (три семінари). 

Проведено чотири одноденні виїзні тематичні семінари “Теоретичні засади і 
практика впровадження адміністративної реформи в Україні”.  

 
2.1. 3.  Навчання працівників територіальних підрозділів 

центральних органів виконавчої влади. 
 
Проведено навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації 

начальників, головних спеціалістів відділів організації впровадження 
персоніфікованого обліку системи Пенсійного фонду. 
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2.1.4.  Навчання лідерів Молодіжної адміністрації області та 

Молодіжного міськвиконкому м. Івано-Франківська.  
 
Відповідно   до   розпоряджень   голови    обласної   державної  адміністрації 

від   20.07.99 р.  № 430    “Про   виконання  розпорядження  облдержадміністрації   від  
18.06.98 р.  № 521 “Про комплексні заходи щодо реалізації в області державної 
молодіжної політики (“Молодь України”)” і від 21.08.99 р. № 569 ”Про результати 
діяльності Молодіжної адміністрації області та створення відповідних структур в 
районах  та містах області” було проведено тематичний семінар “Персональний 
менеджмент державного службовця: робота в команді, подолання конфліктів” для 
лідерів Молодіжної обласної адміністрації, активістів молодіжних організацій 
області, студентів ВНЗ (29 слухачів). Для Молодіжного міськвиконкому м. Івано-
Франківська проведено два семінари (22 слухачі).  
 

2.2. Основні напрямки навчально-методичної роботи Центру в 2001 році: 
 
2.2.1. Види підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування і керівників державних підприємств, установ й 
організацій  
 
Основними видами навчання в 2001 році були тематичні короткотермінові 

семінари (у тому числі виїзні тематичні семінари) тривалістю від 1 до 4 днів обсягом 
6 – 28 академічних годин і навчання за професійними програмами підвищення 
кваліфікації тривалістю 2 тижні з обсягом програми 72 академічні години. Всього 
протягом року проведено 57 навчальних заходів. Узагальнені результати навчальної 
роботи подаються у таблиці 1 додатків. 
 Показники навчальної діяльності Центру в 2001 році у порівнянні з 
попередніми роками подані у діаграмі 1, таблицях 2 і 3 додатків. 
 

2.2.2. Навчально-методичне , кадрове та інформаційне забезпечення навчань  
 

Протягом року Центром розроблено і впроваджено 4 професійні програми 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування; 11 програм тематичних короткотермінових семінарів; 2 програми 
виїзного тематичного семінару та 1 програма тематичного постійно діючого семінару 
“Українська ділова мова у сфері державного управління”.Продовжено роботу щодо 
удосконалення  діючих у 1998 – 2000 роках професійних програм та програм 
тематичних короткотермінових семінарів. Навчальні програми за основними видами 
підвищення кваліфікації, впроваджені Центром в 2001 році, подано у таблиці 6 
додатків. 
 До викладання в Центрі було залучено 119 викладачів, з них:  

— докторів наук, професорів – 3; 
— кандидатів наук, доцентів – 12; 
— працівників органів влади – 98.  
Участь у проведенні занять брали: 
• З. Митник – голова обласної ради, к.м.н.; 
• Я.Арабчук – заступник голови обласної ради; 
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• В. Скрипничук – керівник виконавчого апарату обласної ради; 
• З. Шкутяк – міський голова м. Івано-Франківська; 
• Р. Струтинський – заступник голови обласної державної адміністрації; 
• І. Зварич – заступник голови обласної державної адміністрації, к.е.н.; 
• керівники структурних підрозділів апарату обласної державної 

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

З метою залучення висококваліфікованих фахівців здійснювалась співпраця з: 
• Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу. 

(директор інституту післядипломної освіти ІФНТУНГ, 2 завідувачі кафедр); 
• Прикарпатським університетом ім. В. Стефаника (завідувач кафедри); 
• Львівським регіональним інститутом державного управління (заступник             
директора та завідувач кафедри). 

Протягом звітного року перед слухачами Центру виступали:  
• Ярослав Жовнірчик – головний консультант – інспектор Адміністрації 
Президента України; 

• Степан Клебан – заступник виконавчого директора Асоціації міст України; 
• Ігор Процикевич – директор ДП НТУ “УАДМ” інституту фізики 
конденсованих систем НАН України, к.ф.-м.н.; 

• Ігор Басюк – голова ради профспілок області. 
 
Протягом року велася робота щодо удосконалення змісту та форм проведення 

занять: тематичних зустрічей, “круглих столів”, дискусій, виїзних практичних занять, 
екскурсій, виставок. Розширено практику проведення виїзних практичних занять під 
час навчання  слухачів  за  професійними  програмами,  зокрема: 4 заняття на базі 
сільських рад, 5 стажувань на базі обласної державної  адміністрації,  обласної  ради  
та  інших  установ  області.  

Удосконалено методичну роботу. Розроблено методичні рекомендації для 
викладачів Центру з окремих форм проведення занять та для слухачів з опрацювання 
окремих тем занять. Колективом Центру і його викладачами в 2001 р. розроблено 
інструктивно-методичні матеріали до практичних занять, методичні матеріали для 
слухачів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, навчальні 
посібники. Тематика матеріалів подається у таблиці 7 додатків.  

Отримано методичні матеріали від Інституту підвищення кваліфікації керівних 
кадрів і Дидактичного центру УАДУ при Президентові України. Працівниками 
Центру здійснено п’ять виїздів з обміну досвідом навчально-методичної роботи у 
регіональні центри підвищення кваліфікації державних службовців у містах Києві 
(міський центр), Сімферополі, Севастополі, Рівному та Чернівцях з метою 
налагодження обміну досвідом. Центр відвідали директори Кіровоградського, 
Севастопольського і Чернівецького регіональних Центрів. 

Розширено  і  поповнено  методичний  куточок  Центру.  Поповнився 
довідково-інформаційний  фонд Центру, який налічує 1086 примірників видань. 
Згідно з єдиним каталогом навчальних, наукових і методичних видань, розділи якого 
відповідають навчальним модулям професійних програм і тематичних семінарів, вони 
розподілені так: 
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01. Управління – 75 прим. 08. Історія – 54 прим. 
02. Державна служба – 49 прим. 09. Інформаційні технології – 21 прим. 
03. Право – 64 прим. 10. Соціальна політика – 26 прим. 
04. Місцеве самоврядування – 
106 прим. 

11. Система підвищення кваліфікації –  
45 прим. 

05. Політологія – 78 прим. 12. Методичне забезпечення – 84 прим. 
06. Економіка – 141 прим. 13. Періодичні видання – 211 прим. 
07. Ділове мовлення – 38 прим. 14. Видавнича діяльність Центру – 94 прим.

 
При проведенні занять застосовувалися технічні засоби – графопроектор і 

слайдоскоп, відеоапаратура для демонстрування навчальних відеофільмів. Розширено 

використання наочностей на фоліях.  

Аналіз складу слухачів, що пройшли навчання у Центрі протягом року, за їхнім 

статусом та місцем роботи подано у таблиці 4, діаграмі 2 додатків. 

 

 
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 5 та діаграма 3 
у додатках. 

З метою наукового узагальнення та поширення позитивного досвіду навчально-
організаційної  та  методичної  роботи  Центру  було  продовжено видання серій  
матеріалів “З досвіду роботи Центру” та “Навчально-методичні матеріали”. Вийшов 
друком один випуск серії “З досвіду роботи Центру”. 

Примірники видання надіслано усім регіональним центрам підвищення 
кваліфікації державних службовців, а також – Головдержслужбі, апарату Верховної 
Ради України, Українській Академії державного управління при Президентові 
України, обласній раді та облдержадміністрації, районним радам області. 

У 2001 р. вийшли друком сім випусків серії “Навчально-методичні матеріали”. 
 

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

• В. Тимків - “Ефективність державного управління (регіональний  
аспект)”, 22 січня,  Львівський регіональний інститут державного управління 
Української Академії державного управління при Президентові України (ЛРІДУ 
УАДУ); 

• Б. Волошинський - “Науково-методичні засади проведення досліджень в 
галузі регіонального управління та місцевого самоврядування”,                      
21 – 22 березня, ЛРІДУ УАДУ; 

• П. Кошманюк - “Християнин і політика”, 16 – 18 травня,  ЛРІДУ  УАДУ; 
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• В. Тимків - “Актуальні проблеми підготовки фахівців в умовах 
реструктуризації органів регіонального управління”,  23 – 24 травня,              
Рівненський державний технічний  університет (РДТУ); 

• Б. Волошинський, П. Кошманюк - “Суспільні реформи та становлення 
громадянського суспільства”, 30 травня, Українська Академія державного управління 
при Президентові України,  м. Київ; 

• В. Тимків - “Сучасні технології навчання у навчальному процесі вищих 
освітніх закладів”, 13 – 14 листопада, РДТУ; 

• Б. Волошинський - “Через розвиток самоврядних територіальних громад 
– до громадянського суспільства”, 7 – 8 грудня, Західноукраїнський регіональний 
навчальний центр, м. Львів. 

 
За результатами наукових досліджень та виступів на науково-практичних 

конференціях опубліковано наукові статті працівників: 
• Б. Волошинський. Організація підвищення кваліфікації персоналу органів 

місцевого самоврядування у малих містах Івано-Франківської області – у збірнику  
“Розвиток малих міст Івано-Франківської області в регіональному вимірі: досвід, 
проблеми, перспективи”, Івано-Франківськ, 2001; 

• В. Тимків. Підходи до організаційно-методичного забезпечення навчань 
на прикладі проведення навчально-практичного семінару “Проблеми запровадження 
статутів територіальних громад міст області” – у збірнику матеріалів щорічної 
науково-практичної конференції “Ефективність державного управління (регіональний 
аспект)”, Львів, 2001 та Віснику Рівенського державного технічного університету: 
Економіка. Випуск 2 (9), Рівне, 2001. 

Директор Центру брав участь у роботі секції науково-методичних проблем 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і 

керівників державних підприємств, установ й організацій науково-методичної ради 

при Головдержслужбі.  

Центром спільно з виконавчим апаратом обласної ради розроблено Концепцію 

організації підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та 

навчання депутатів місцевих рад Івано-Франківської області у 2002 – 2005 роках. 

Концепцію схвалено розпорядженням голови обласної ради від 10.12.01 р. № 584-р 

“Про Концепцію навчання посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів”. 

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

власних потреб та інформаційного обміну із закладами системи підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців. 

Результати видавничої діяльності Центру в 2001 р. подає таблиця: 
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№ 
п/п Назва видання Кількість 

сторінок 
Тираж, 
прим. 

1 2 3 4 

1. Звіт про роботу Центру за 2000 рік 23 18 
2. Серія “Навчально-методичні матеріали” Випуск 3. 

“Тлумачний словник з ділового українського 
мовлення”. Авт. Пахомов В. М. 

83 300 

3. Серія “Навчально-методичні матеріали” Випуск 4. 
“Психогігієна персонального менеджменту”.  
Авт. Карпенко З.С. 

40 300 

4. Серія “Навчально-методичні матеріали” Випуск 5. 
“Інвестиції. Інвестиційна діяльність. Планування 
інвестицій”. Авт. Дзьоба О. Г.  

20 40 

5. Серія “Навчально-методичні матеріали” Випуск 6. 
“Методична структура бізнес-плану”. Матеріали до 
міжнародного навчально-практичного семінару 
“Інвестиційні проекти на комунальному рівні”.  
м. Івано-Франківськ, 14 – 16 березня 2001 р.  
Відп. за випуск Кошманюк П. О. 

16 40 

6. Серія “Навчально-методичні матеріали” Випуск 7. 
“Виборчі технології”. Авт. Тимків В. М.  28 10 

7. Серія “Навчально-методичні матеріали” Випуск 8. 
“Адміністративна реформа в Україні”. Методичні 
матеріали для навчання працівників апарату місцевих 
державних адміністрацій та для самоосвіти державних 
службовців. 
Відп. за випуск: Волошинський Б. І., Кириченко В. О.  

16 100 

8. Серія “Навчально-методичні матеріали” Випуск 9. 
“Становлення служби в органах місцевого 
самоврядування та вдосконалення роботи з 
кадрами”. Матеріали до тематичного семінару  16 – 18 
жовтня 2001р.  
Відп. за випуск Волошинський Б. І. 

14 10 

9. “Самоменеджмент сільського, селищного голови”. 
Центр досліджень лідерства і менеджменту. Центр 
підвищення кваліфікації державних службовців  
і керівників державних підприємств, установ  
й організацій. Навчальний посібник. Автори  
З. С. Карпенко, В. В. Крецул, В. П. Петренко,  
В. М. Тимків  

102 500 

10. Серія “З досвіду роботи Центру”. Випуск 7. “Орга-
нізація підвищення кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування та навчання депутатів 
місцевих рад в Івано-Франківській області”. 
Відп. за випуск Волошинський Б. І.  

32 100 

 
Редагування і комп’ютерна верстка здійснювалися в Центрі. Тиражування 

видань виконувалось приватним підприємством “Сімик” та ТзОВ “Екор”. 
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5. Міжнародне співробітництво 

 
У 2001 році продовжено співпрацю з Представництвом Фонду Ганнса Зайделя 

(ФРН) в Україні. За підтримкою Фонду реалізовано проект навчання міських (міст 

районного значення) та селищних голів, в рамках якого проведено один тематичний 

семінар з проблем інвестиційної політики. 

Розширено співпрацю з польськими партнерами. Директор Центру пройшов 

стажування на базі Національної школи державного управління у м. Варшаві в рамках 

проекту “Розвиток потенціалу державного сектора для прискорення реформ в 

Україні” за фінансової підтримки організації “Тристороння ініціатива співпраці 

Польща – Америка – Україна”. На основі матеріалів, опрацьованих під час 

стажування, підготовлено статтю “Впровадження інституту підготовчої служби як 

метод поліпшення кадрового забезпечення державної служби у Республіці Польщі“. 

Матеріали про адміністративну реформу у Польщі використовувалися при проведенні 

виїзних тематичних семінарів. 

 
 
6. Підвищення кваліфікації працівників 
 
  

 

№ 
п/п 

Категорія працівників 
 

Вид підвищення кваліфікації, 
навчальний заклад 

Тривалість 
навчання 

1 2 3 4 

1 Директор 
Стажування. 
Національна школа державного 
управління (м. Варшава, Польща) 

1 тиждень 

2 
Методист  

навчально-методичного 
відділу 

Навчання за професійною 
програмою. 
Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів УАДУ (м. Київ) 

2 тижні 
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7. Документообіг 

 
Відомості про документообіг у 2001 році у порівнянні з попередніми роками 

подає таблиця: 
 

Кількість документів по роках 
№ 
п/п Групи документів 

1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 

1 2 3 4 5 6 

1 Вхідні 190 200 244 259 

2 Вихідні 152 189 157 203 

3 Внутрішні (накази) 57 95 98 134 

Всього: 399 484 499 596 
 
Окрім цього Центром протягом року підготовлено 31 лист обласної ради і 

обласної державної адміністрації до центральних та місцевих органів влади. 
  

 
 
 

 
Директор Центру      Богдан Волошинський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Додатки 



Таблиця 1 

УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЦЕНТРУ В 2001 РОЦІ  
1.  Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації (за двотижневими програмами) 

 

Кількість слухачів 

у тому числі: з них: 

№ 
п/п 

Категорія слухачів 
Кількість 
навчальних 

груп 

Кількість 
академ. 
год. всього 

працівників 
органів 
місцевого 
самовря-
дування 

працівників 
місцевих 
органів 

виконавчої 
влади 

інших 
працівників 

державні 
службовці 

посадові 
особи 

місцевого 
самовряду 
вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Секретарі сільських рад 

та виконкомів 
4 292 97 97 — — — 97 

2 Кадровий резерв на посади державних 
службовців VI категорії посад працівників 

районних державних адміністрацій 

2 145 43 3 40 — 37 — 

3 Державні інспектори праці відділів праці 
управлінь праці та соціального захисту 
населення   райдержадміністрацій 

і міськвиконкомів 

1 75 17 4 13 — 17 — 

4 Начальники, заступники начальників 
(кадровий резерв на посади начальників) 
управлінь праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрацій і 

міськвиконкомів 

1 72 19 5 14 — 19 — 

5 Начальники, головні спеціалісти відділів 
організації впровадження 

персоніфікованого обліку системи 
Пенсійного фонду України 

1 72 22 — — 22* 22 — 

 Всього: 9 656 198 109 67 22* 95 97 



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 

працівників 
органів 
місцевого 
самовря-
дування

працівників
місцевих 
органів 

виконавчої 
влади

інших 
працівникі

в 

державні 
службовці 

посадові 
особи 

місцевого 
самовряду 
вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Сільські голови , "Самоменеджмент 
Сільського голови", 3 дні 9 180 199 199 — — — 199 

2 

Бухгалтери централізованих бухгалтерій 
сільських і селищних рад, 

"Бухгалтерський облік у сільських і 
селищних радах", 4 дні 

6 169 127 127 — — — 3 

3 

Працівники виконавчого апарату обласної 
ради, апарату і підрозділів обласної 

державної адміністрації, територіальних 
підрозділів центральних органів 
виконавчої влади в області, 

"Самоменеджмент управлінця", 3 дні 

3 65 68 3 63 2 63 3 

4 

Працівники управлінь праці та соціального 
захисту населення районних державних 

адміністрацій та міськвиконкомів, 
"Соціальна політика і соціальне 

партнерство", 3 дні 

1 22 35 5 25 5 22  

5 

Міські і селищні голови, заступники 
міських голів та голів райдержадміністра- 
цій з питань економіки і промисловості, 
начальники управлінь і відділів економіки 

обласної і районних державних адміністрацій та 
міськвиконкомів, "Інвестиційні проекти на 

комунальному рівні", 3 дні 

1 20 38 12 15 11 14 12 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 Завідувачі юридичних відділів апаратів 

райдержадміністрацій і міськвиконкомів, 
"Оформлення права власності 
на нерухоме майно", 1 день 

1 6 20 6 14  14 6 

7 Завідувачі юридичних (правових) відділів 
виконавчих апаратів обласної і районних 
рад, завідувачі юридичних відділів 
апаратів обласної і районних державних 
адміністрацій та міськвиконкомів, 
"Додержання законності у діяльності 
органів місцевого самоврядування та 
здійснення контролю", 3 дні 

1 20 25 11 14  11 14 

8 Спеціалісти з питань комп'ютеризації 
облдержадміністрації, райдержадміністра-
цій, виконавчих апаратів обласної і 
районних рад, міськвиконкомів, 
"Комп'ютеризація місцевих органів 
виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування", 2 дні 

1 15 27 13 14  13 13 

9 Міські, селищні голови, "Самоменедж-
мент міського, селищного голови", 3 дні

1 21 22 22 — — — 22 

10 Заступники голів райдержадміністрацій, 
заступники міських голів з питань еконо- 
міки і промисловості, начальники управ-
лінь і відділів економіки райдержадміні-
страцій та міськвиконкомів, "Сприяння 
розвиткові малого підприємництва", 1 день 

1 6 30 5 25  5 25 

11 Заступники голів і керівники секретаріатів 
районних рад та керуючі справами 
міськвиконкомів, "Становлення служби в 
органах місцевого самоврядування та 
вдосконалення роботи з кадрами", 3 дні 

1 20 29 29    29 

 Всього: 26 544 620 432 170 18 142 326 

          



3. Навчання на постійно діючому тематичному семінарі "Ділова українська мова у сфері державного управління", 4 дні 
 

 Кількість слухачів 
 у тому числі: -з них: 
 

№ 
п/п 

Категорія слухачів 
Кількість 
навчальних 
груп 

Кількість 
академ. 
год. всього 

працівників 
органів 
місцевого 
самовря-
дування 

працівників 
місцевих 
органів 

виконавчої 
влади 

інших 
працівників 

державні 
службовці 

посадові 
особи 

місцевого 
самовряду 
вання 

 і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Працівники органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої 
влади 

3 84 81 16 65 — 62 16 

 
Всього: 3 84 81 16 65 — 62 16 

  
4. 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 

працівників 
органів 
місцевого 
самовря-
дування 

працівників 
місцевих 
органів 

виконавчої 
влади 

інших 
працівників 

державні 
службовці 

посадові 
особи 

місцевого 
самовряду 
вання 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 Працівники Тисменицької районної 

державної адміністрації і районної ради 
1 6 31 5 26 — 25 5 

 2 Працівники Снятинської районної 
державної адміністрації і районної ради

1 6 40 2 38 — 37 2 

 3 Працівники Косівської районної державної 
адміністрації і районної ради 

1 6 29 2 27 — 26 2 

 4 Працівники Рогатинської районної 
державної адміністрації 

1 6 40 — 40 — 40 — 

 Всього: 4 24 140 9 131 — 128 9 



5. Навчання на виїзних тематичних семінарах "Актуальні питання розвитку місцевого самоврядування і 
регіонального управління" , 1 день 

 

  Кількість слухачів 
у тому числі:  з них : 

№ 
п/п 

Категорія слухачів Кількість 
навчальних 
груп 

Кількість 
академ. 
год. 

всього 
працівників 
органів 
місцевого 
самовря-
дування 

працівників 
місцевих 
органів 

виконавчої 
влади 

інших 
працівників 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 
Богородчанської районної ради 

1 6 28 28 — — — 28 

2 
Працівники органів місцевого 

самоврядування і депутати місцевих рад 
Галицької районної ради

2 12 59 47 2 10** — 49 

3 
Працівники органів місцевого 

самоврядування і депутати місцевих рад 
Тисменицької районної ради 

1 6 54 53 1 — — 54 

4 
Працівники органів місцевого 

самоврядування і депутати місцевих рад 
Долинської районної ради 

1 6 39 31 2 л** — 33 

5 
Працівники органів місцевого 

самоврядування і депутати місцевих рад 
Калуської районної ради 

1 6 31 12 3 16** — 15 

6 
Працівники органів місцевого 

самоврядування і депутати місцевих рад 
Косівської районної ради 

2 12 37 28 — 9** — 28 

7 
Працівники органів місцевого 

самоврядування і депутати місцевих рад 
Надвірнянської районної ради 

1 6 37 37 — — — 37 

8 
Працівники органів місцевого 

самоврядування і депутати місцевих рад 
Городенківської районної ради 

1 6 42 42 — — — 42 

9 
Працівники органів місцевого 

самоврядування і депутати місцевих рад 
Коломийської районної ради 

1 6 49 49 — — — 49 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Працівники органів місцевого 

самоврядування і депутати місцевих рад 
Снятинської районної ради 

1 6 19 19 — — — 
19 

11 Працівники органів місцевого 
самоврядування і депутати місцевих рад 

Рогатинської районної ради
1 6 31 28 — 2** — 

28 

12 Працівники органів місцевого 
самоврядування і депутати місцевих рад 

Рожнятівської районної ради 
1 6 15 15 — — — 

15 

13 Працівники органів місцевого 
самоврядування і депутати місцевих рад 

Тлумацької районної ради
1 6 15 15 — — — 

15 

 
Всього: 15 90 456 404 8 44** — 

412 

127 
860  

Разои 
(за всіма видами навчань) 57 1398 1495 970 441 84 

1287 

 
*працівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади 
 
 
**депутати 
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ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ У 1997-2001 РОКАХ
(за кількістю слухачів і видами підвищення кваліфікації кадрів)

постійно діючі семінари (1 тиждень)

професійні програми (2 тижні)

короткотермінові семінари (1-5 днів)

всього слухачів (за всіма видами)

 Діаграма 1

осіб

 роки

 види підвищення 
кваліфікації



ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЦЕНТРУ У 1997-2001 РОКАХ 

Таблиця 2 
 

Кількість слухачів 
№ 
п/п Вид підвищення кваліфікації 

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

1 Навчання за професійними програмами 
підвищення кваліфікації (2 тижні) 40 177 209 226 198 

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

3 Навчання за програмами тематичних 
постійно діючих семінарів (1 тиждень) — — 96 76 81 

 Всього: 657 756 903 1025 1495 

 
Таблиця 3 

 

Кількість навчальних заходів 
№ 
п/п 

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

1 Навчання за професійними програмами 
підвищення кваліфікації (2 тижні) 2 7 12 12 9 

2 5-денні тематичні семінари 7 4 — — — 

3 4-денні тематичні семінари 3 9 11 12 6 

4 3-денні тематичні семінари 6 3 3 5 17 

5 2-денні тематичні семінари 4 2 — 1 1 

6 1-денні тематичні семінари 1 5 10 10 21 

7 Однотижневе навчання за програмою 
тематичного постійно діючого семінару — — 4 3 3 

 Всього навчальних заходів 
протягом року: 23 30 40 43 57 

 



ДАНІ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КАДРІВ У ЦЕНТРІ В 2001 РОЦІ 

Таблиця 4 
 

Всього слухачів 1495 

у тому числі:  

• працівників органів місцевого самоврядування 
970 

(у тому числі бухгалтерів 
місцевих рад 127) 

• працівників місцевих органів виконавчої влади 441 

• інших працівників 84 

посадових осіб місцевого 
самоврядування 860 

державних службовців 427 з них  

РАЗОМ 1287 
 

Діаграма 2 
 

посадові особи 
місцевого 

самоврядування, 
державні служ-
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праців-
ники
6% працівники 

органів 
місцевого 
самовря-
дування

65%

працівники 
місцевих 
органів 

виконавчої 
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29%



СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(за статистичними даними станом на 1 січня 2001 р.) 
Таблиця 5 

 

Назва органу влади Кількість державних 
службовців 

• Місцеві державні адміністрації 2136 

• Територіальні підрозділи центральних органів 
виконавчої влади  4104 

• Органи місцевого самоврядування 1964 

• Органи судової влади 197 

 РАЗОМ 8401 

 

Територіальні 
підрозділи 

центральних 
органів 

виконавчої 
влади
49%

Місцеві 
державні 
адміні-
страції
25,4%

Органи 
місцевого 
самовря-
дування

23,3%

Органи 
судової 
влади
2,3%

  

 

 

  Діаграма 3  



  

Таблиця 6 
 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, 
впроваджені Центром в 2001 році             

№ 
п/п 

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

1 2 
1. Професійна програма підвищення кваліфікації: 

1.1. начальників, головних спеціалістів відділів організації впровадження 
персоніфікованого обліку системи Пенсійного фонду України 

1.2. начальників, заступників начальників (їх кадрового резерву) управлінь праці  
та соціального захисту населення райдержадміністрацій і міськвиконкомів 

1.3. секретарів сільських рад та виконкомів 
1.4. державних інспекторів праці та соціального захисту населення 
2. Тематичний семінар: 

2.1. “Самоменеджмент міського, селищного голови”.  
Міські (міст районного значення) і селищні голови 

2.2. “ Самоменеджмент управлінця”. Державні службовці та посадові особи місцевого 
самоврядування  V-VII категорій посад 

2.3. “Соціальна політика і соціальне партнерство”. 
Працівники управлінь праці та соціального захисту населення районних державних 
адміністрацій та міськвиконкомів (голови профкомів) 

2.4. “ Самоменеджмент державного службовця ”.  
Державні службовці V-VII категорій посад 

2.5. “ Самоменеджмент сільського голови”. Сільські голови 
2.6. “Оформлення права власності на нерухоме майно”. 

Завідувачі юридичних відділів апаратів райдержадміністрацій і міськвиконкомів  
2.7. “Інвестиційні проекти на комунальному рівні”.  

Міські і селищні голови, заступники міських голів та голів райдержадміністрацій  
з питань економіки і промисловості, начальники управлінь і відділів економіки 
обласної і районних державних адміністрацій та міськвиконкомів 

2.8. “Комп’ютеризація місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування”. Спеціалісти з питань комп’ютеризації облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, виконавчих апаратів обласної і районних рад, 
міськвиконкомів  

2.9. “Додержання законності у діяльності органів місцевого самоврядування  
та здійснення контролю”. Завідувачі юридичних (правових) відділів виконавчих 
апаратів обласної і районних рад, завідувачі юридичних відділів апаратів обласної  
і районних державних адміністрацій та міськвиконкомів   

2.10. “Сприяння розвиткові малого підприємництва”. 
Заступники голів райдержадміністрацій, заступники міських голів з питань 
економіки і промисловості, начальники управлінь і відділів економіки 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів  

2.11. “Становлення служби в органах місцевого самоврядування та вдосконалення  
роботи з кадрами”. Керівники кадрових служб та працівники, що відповідають  
за роботу з кадрами у виконавчих апаратах обласної і районних рад,  
виконавчих комітетах міських рад 

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

Працівники районних державних адміністрацій. 
3.2. Виїзний тематичний семінар “Актуальні питання розвитку місцевого 

самоврядування і регіонального управління”.  
Працівники органів місцевого самоврядування  і депутати місцевих рад 

4. Постійно діючий тематичний семінар: 
4.1. “Ділова українська мова у сфері державного управління”. Працівники апарату 

облдержадміністрації та виконавчого апарату обласної ради та Івано-Франківського 
міськвиконкому, управлінь та структурних підрозділів облдержадміністрації, 
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади 



 
Таблиця 7 

 
ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, 

 розроблених Центром у 2001 році  
 

№ 
п/п Тематика  Автор 

1 2 3 

1. Інструктивно-методичні матеріали 
до практичних занять 

 

1.1. “Формування кадрового потенціалу органів місцевого 
самоврядування у малих містах” 

Б. Волошинський 

1.2. “Методична структура бізнес-плану” О. Дзьоба 
1.3. “Адміністративна реформа в Україні”. Методичні 

матеріали для навчання працівників апарату місцевих 
державних адміністрацій та для самоосвіти державних 
службовців 

Б. Волошинський 
В. Кириченко 

1.4. Матеріали до тематичного семінару “Становлення 
служби в органах місцевого самоврядування та 
вдосконалення роботи з кадрами” 

Б. Волошинський 

1.5.  “Невербальні засоби спілкування” В. Туранська 
1.6. “Ділове спілкування з зарубіжними партнерами. 

Міжнародні стандарти ділової кореспонденції” 
В. Туранська 

1.7. “Виборчі технології” В. Тимків 
1.8. Ділова гра “Трудова адаптація” В. Тимків 
1.9. Комплексна програма підготовки державних 

службовців, її принципи та основні положення. 
Проблеми становлення та набуття професійної 
майстерності молодими державними службовцями  

В. Тимків 

1.10. “Культура службового документа: сучасні вимоги щодо 
його оформлення та дотримання стилю ділового 
спілкування” 

Л. Коритан 

1.11. “Етика ділового спілкування” Л. Коритан 

2. Методичні матеріали для слухачів з питань 
самостійного опрацювання фахової літератури 

 

2.1. Перелік нормативно-правових документів з питань 
адміністративно-правової реформи в Україні 

Б. Волошинський 

3. Підручники і навчальні посібники  
 

3.1. 
Самоменеджмент сільського, селищного, міського 
голови 

З. Карпенко,  
В. Петренко,  
В. Крецул, 
В. Тимків 

3.2. Тлумачний словник з ділового українського мовлення  В. Пахомов 
3.3. Психогігієна персонального менеджменту  З. Карпенко 
3.4. Інвестиції. Інвестиційна діяльність. Планування 

інвестицій 
О. Дзьоба 

3.5. Виборчі технології В. Тимків 
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