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

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
за 2013 рік

1. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ЦЕНТРУ

Центр працював відповідно до затверджених засновниками планів роботи та
планів-графіків підвищення кваліфікації кадрів. Первинний план-графік протягом
року  уточнювався  відповідно  до  обґрунтованих  додаткових  завдань  і  потреб
навчання кадрів. Так, у 2013 році за погодженням із засновниками 30 навчальних
заходів  було  вилучено  з  плану-графіка,  натомість  додатково  включено  26
навчальних заходів (перелік змін плану-графіка подано у додатку 1).

Головними причинами внесення змін до плану-графіка навчань у центрі були:
реформування  законодавства  про  державну  службу,  доручення  керівництва
облдержадміністрації  щодо  виконання  директивних  документів  Президента
України  та  Кабінету  Міністрів  України,  недостатні  обсяги  фінансування
підвищення кваліфікації працівників територіальних органів центральних органів
виконавчої влади.

Всього протягом 2013 року у центрі проведено 119 навчальних заходів, що на
4  навчальні  заходи  менше,  ніж  планувалося  попередньо.  Навчання  пройшли
3636 слухачів   при  плані  2833 (додаток  2),  або (за  формою  звітності
Нацдержслужби)  3314 державних  службовців  та  посадових  осіб  місцевого
самоврядування при плані 2823, що складає 117,4 відсотка.

План-графік навчань в центрі  на 2013 рік за  кількістю навчальних заходів
виконаний на 96,7 відсотка, а за загальною кількістю слухачів –  на 128,3 відсотка.

Окрім цього відповідно до доручень облдержадміністрації  на базі центру в
2013 році  проведено  ряд  навчань  управлінських кадрів,  які  не  враховувалися  в
загальні результати навчальної роботи (за формами звітності Нацдержслужби) у
центрі за рік. 

Так,  відповідно  до  доручень  Президента  України  від  15.03.2012 року
№1-1/598,  Прем’єр-міністра  України  від  20.03.2012  року  №10984/1/1-12,
розпорядження облдержадміністрації від 21.12.2012 №929 «Про завдання органів
виконавчої  влади  області,  визначені  Президентом України Януковичем В.Ф.  на
Всеукраїнській нараді з питань захисту  дитини 04 грудня 2012 року» центром в
2013  році  проведено  чотири  тематичні  короткострокові  семінари,  на  яких
пройшли навчання всього  275 слухачів, з них  247 фахівців  із соціальної роботи
районних і міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які не є
державними службовцями.

У 2013 році  на базі центру проведено другий тур щорічного Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний службовець» для керівників і спеціалістів обласної
та районних державних адміністрацій у кількості 33 особи, а також за дорученням
Національного агентства  України з  питань державної служби вдруге проведено
конкурсний відбір кандидатів для Президентського кадрового резерву «Нова еліта
нації», в якому взяли участь 65 осіб. 
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В  підсумку  планований  обсяг  навчальної  роботи  у  людино-днях  щодо
навчання  працівників  місцевих  державних  адміністрацій  та  органів  місцевого
самоврядування  за  кошти  загального  фонду  обласного  бюджету  виконано
відповідно на  110,9  відсотка  (8678 людино-днів  при плані  7823 людино-дні),  а
щодо  навчання  працівників  територіальних  органів  центральних  органів
виконавчої  влади  в  області  за  кошти  державного  бюджету  виконано  на  68,4
відсотка  (342 людино-дні при плані  500 людино-днів)  у зв’язку із  зменшенням
кількості  замовлених  навчань  працівників  територіальних  органів  центральних
органів  виконавчої  влади  в  області  з  причини  недостатнього  фінансування
підвищення кваліфікації зазначених державних службовців.

Характеристику  інтенсивності  навчальної  діяльності  центру  в  2001-2013
роках подано на діаграмі 1. 

Аналіз  виконання  плану  навчання  кадрів  в  центрі  у  2013  році  за  видами
навчальних заходів  подано в таблиці 1:
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1 Професійні програми 14 13 92,9 318 251 78,9
2 Тематичні постійно діючі семінари 28 27 96,4 509 523 102,8
3 Тематичні короткострокові семінари 39 49 125,6 816 1300 159,3
4 Виїзні тематичні семінари 42 30 71,4 1190 1562 131,3

ВСЬОГО 123 119 96,7 2833 3636 128,3

5
Участь у другому турі щорічного Всеукраїнського 
конкурсу "Кращий державний службовець" 33

6
Конкурсний відбір кандидатів для Президентського 
кадрового резерву «Нова еліта нації» 65
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Аналіз виконання плану за видами підвищення кваліфікації,  за  категоріями
слухачів, а також у порівнянні з попереднім роком подає таблиця 2.

У розрізі категорій слухачів перевиконано планові завдання за всіма видами
навчань  та  всіма  категоріями  слухачів:  пройшли  навчання  1402 державні
службовці місцевих органів виконавчої влади при плані 1394, 1658 посадові особи
місцевого  самоврядування  при  плані  1379,  221 державний  службовець
територіальних  органів  ЦОВВ  при  плані  50, та  355  працівників  бюджетних
підприємств, установ та організацій при плані 10, таблиця 3. 

Таблиця 3
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ НАВЧАННЯ

за категорією слухачів

Категорія слухачів
План навчання
слухачів (чол.)

на 2013р.

Фактично
пройшли

навчання (чол.)

Відхилення
від плану

Виконання
плану у % 

Державні службовці – працівники 
місцевих органів виконавчої влади 1394 1402 +8 100,6

Державні службовці – працівники 
територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади

50 221 +171 442,0

Посадові особи місцевого 
самоврядування 1379 1623 +244 117,7

Працівники бюджетних підприємств, 
установ та організацій 10 355 +345 3550,0

Всього 2833 3636 +803 128,3

У  зв’язку  із  скасуванням  планових  навчань  працівників  територіальних
органів  ЦОВВ  за  професійними  програмами  та  нестачею  коштів  на  тривалі
відрядження меншою від планової (на 67 чол.) є кількість державних службовців
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та  посадових  осіб  місцевого  самоврядування,  що  навчалися  за  професійною
програмою підвищення кваліфікації, таблиця 4. 

В цілому центром в 2013 році перевиконано річні планові показники щодо
навчальної  роботи.  Фактичні  показники  навчання  окремих  фахових  груп
працівників виконано:

- державних службовців (працівників  місцевих органів виконавчої влади та
територіальних органів центральних органів виконавчої влади) на  112,4 відсотка
(факт - 1623 особи, план - 1444 особи);

-  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  на  120,2 відсотка  (факт  -
1658 осіб, план - 1379 осіб);

- працівників  державних  підприємств,  установ  та  організацій  на
355,0 відсотків (факт - 355 осіб, план - 10 осіб).

Слід  відзначити,  що  протягом  останніх  десяти  років  центр  охоплює
навчаннями  щораз  більшу  кількість  державних  службовців  та  посадових  осіб
місцевого  самоврядування.  Якщо загальна  кількість  державних  службовців,  які
пройшли навчання у центрі в 2001 році за різними формами становила 1495 осіб,
то у 2013 році кількість охоплених навчанням посадовців вже становить 3636 осіб,
і  це  без  урахування  учасників  тих   заходів,  які  проводяться  центром,  але  не
входять  до  показників  навчальної  роботи  (ІІ  тур  щорічного  Всеукраїнського
конкурсу  «Кращий  державний  службовець»,  конкурсний  відбір  кандидатів  для
Президентського  кадрового  резерву  «Нова  еліта  нації»).  Ріст  інституційної
спроможності центру в 2001-2013 роках показано на діаграмі 2:

Таблиця 4

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ НАВЧАННЯ
за видами підвищення кваліфікації

Вид навчання
План навчання
слухачів (чол.)

на 2013 р.

Фактично
пройшли

навчання (чол.)

Відхилення
від плану

Виконання
плану у %

Професійна програма 318 251 -67 78,9
Тематичний короткостроковий семінар 816 1300 +484 159,3
Тематичний постійно діючий  семінар 509 523 +14 102,8
Виїзні одноденні семінари 1190 1562 +372 131,3

Всього 2833 3636 +803 128,3
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2. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчальний процес з підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій  здійснюється  центром  за  професійними  програмами  підвищення
кваліфікації,  програмами  тематичних  постійно  діючих,  короткострокових  та
виїзних семінарів.

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

Центром  здійснюється  пошук  і  впровадження  в  навчальний  процес  нових
освітніх  технологій,  інноваційних  форм  та  методів  навчання  з  використанням
сучасної комп’ютерної техніки, вивчення позитивного досвіду роботи, проведення
виїзних  практичних  занять,  стажування  на  робочому  місці  у  структурних
підрозділах облдержадміністрації, проведення тренінгів, тестувань,  тощо.

Основними  видами  навчальних  занять  в  центрі  є  лекції,  семінарські,
тренінгові  заняття,  практичні  аудиторні  та виїзні  заняття,  тематичні  зустрічі  та
дискусії, ділові ігри, моделювання та аналіз конкретних ситуацій, обмін досвідом
роботи,  групові  та  індивідуальні  консультації,  проведення  “круглих  столів”  та
відеоконференцій,  одноденні практичні заняття-стажування слухачів професійних
програм підвищення кваліфікації і тренінги.

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

Основною метою навчального процесу і навчально-методичної роботи центру
за 2013 рік було забезпечення потреб органів влади і бюджетних установ області у
кваліфікованих  кадрах  високого  рівня  професіоналізму  та  культури,  здатних
компетентно і відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати новітні
технології  управління,  сприяти  соціально-економічному  розвитку  територій  та
бути готовими до ефективної професійної практичної діяльності в різних сферах
управлінської  діяльності,  як  в  якості  державних  службовців  місцевих  органів
виконавчої  влади  і  територіальних  підрозділів  центральних  органів  виконавчої
влади, так і в якості посадових осіб місцевого самоврядування.

У  2013  році  в  центрі  за  всіма  видами  навчання  підвищили  кваліфікацію
3636 осіб. В тому числі в центрі навчання пройшли 1559 молодих слухачів віком
до 35 років, або 42,9 відсотка слухачів. 

 Протягом  2013  року  всього  проведено  119 навчальних  заходів,  що  в
порівнянні з  минулим роком складає на  1 навчальний захід або на  0,8 відсотка
більше. В тому числі навчань:

- за професійними програмами підвищення кваліфікації  - 13;
- на тематичних короткострокових семінарах                    -    49;
- на тематичних постійно діючих семінарах                       -     27;
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- на тематичних виїзних одноденних семінарах                 -    30.

Показники  навчальної  діяльності  центру  в  2013 році  у  порівнянні  з
попередніми роками подані на діаграмі 3,  у таблицях  5 і 6.  

Таблиця 5

№
 п

/п Вид
підвищення
кваліфікації

Кількість слухачів

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Професійні 
програми 
підвищення 
кваліфікації

198 497 375 479 415 609 305 416 376 306 399 266 251

2 Тематичні 
короткострок
ові семінари

1216 824 1054 878 930 1032 1227 1228 1413 1518 2312 2981 2862

3 Тематичні 
постійно 
діючі 
семінари

81 15 71 143 178 194 259 348 280 349 330 428 523

ВСЬОГО: 1495 1336 1500 1500 1523 1835 1791 1992 2069 2173 3041 3675 3636
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Таблиця 6

За період 2013 року центром  розроблено та реалізовано 11 професійних
програм підвищення кваліфікації  (додаток  3,  діаграма  4) для  таких  категорій
слухачів:

№
 п

/п Вид
навчального

заходу

Кількість навчальних заходів

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Професійні 
програми 
підвищення 
кваліфікації

9 17 14 19 19 23 16 19 18 13 16 12 13

2 5-денні 
тематичні 
семінари

— — — — — — 1 — 1 2 1 1 __

3 4-денні 
тематичні 
семінари

6 1 7 5 1 1 — — — — 1 — __

4 3-денні 
тематичні 
семінари

17 17 25 16 38 12 29 20 22 15 16 21 17

5 2-денні 
тематичні 
семінари

1 1 — 1 3 — 3 5 5 14 10 25 22

6 1-денні 
тематичні 
семінари

21 11 5 7 5 19 11 16 20 20 37 38 40

7 Тематичні 
постійно 
діючі 
семінари

3 1 4 12 13 15 17 19 18 20 19 21 27

ВСЬОГО: 57 31 41 41 79 70 77 79 84 84 100 118 119
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-  спеціалістів  структурних  підрозділів  райдержадміністрацій,  VІІ  категорії
посад, 3 навчальні групи;

- керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій, VІ
категорія посад, 1 навчальна група;

-  керівників  загальних  відділів  виконавчих  апаратів  районних  рад,
виконавчих комітетів міських рад міст районного значення, 1 навчальна група;

-  керівників  організаційних  відділів  виконавчих  апаратів  районних  рад,
виконавчих комітетів міських рад міст районного значення, 1 навчальна група;

- керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, 1 навчальна група;
-  керівників  структурних  підрозділів,  які  ведуть  питання  інформаційно-

аналітичної роботи, райдержадміністрацій та міськвиконкомів, 1 навчальна група;
-  спеціалістів,  які  ведуть  питання  інформаційно-аналітичної  роботи,

облдержадміністрації,  райдержадміністрацій  та  міськвиконкомів,  1  навчальна
група;

- спеціалістів-землевпорядників виконавчих комітетів сільських та селищних
рад, 1 навчальна група;

- секретарів сільських та селищних рад, 1 навчальна група;
-  головних  бухгалтерів,  спеціалістів  з  бухгалтерського  обліку  виконавчих

комітетів сільських та селищних рад, 1 навчальна група;
- спеціалістів Державної фінансової інспекції в області, 1 навчальна група.
У рамках  5  навчань за професійними програмами підвищення кваліфікації

проводилися виїзні практичні заняття – стажування, в тому числі для:
- секретарів  сільських   та  селищних  рад  було  проведено  виїзні  практичні

заняття  на базі  Чернятинської  сільської  ради Городенківського району.  Заняття
відвідали 26 слухачів центру;

- головних  бухгалтерів,  спеціалістів  з  бухгалтерського  обліку  виконавчих
комітетів сільських та селищних рад виїзні практичні заняття здійснювались на
базі  виконавчих  комітетів  Отинійської  селищної  та  Турківської  сільської  рад
Коломийського району. На заняттях були присутні 25 слухачів;

- спеціалістів–землевпорядників виконавчих комітетів сільських та селищних
рад  області  за  тематикою  «Хід  виконання  земельної  реформи  та  реалізація
програми  із  інвентаризації  земель  державної  власності  сільськогосподарського
призначення  за  межами  населених  пунктів  Тисменицького  району»,  що
реалізована  на  базі  виконавчих  комітетів  Єзупільської  селищної  та  Ямницької
сільської  рад.  Виконанням  програми  виїзного  практичного  навчання  було
охоплено 25 слухачів центру;

- спеціалістів  Державної  фінансової  інспекції  в  Івано-Франківській  області,
що проходили на базі цієї ж установи. Кількість слухачів, яка була присутня на
практичному занятті – 20 осіб;

- керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, що відбулося на базі
Надвірнянської районної ради. На виїзному занятті були присутні 12 слухачів.

Всього за професійними програмами підвищення кваліфікації з обов’язковим
захистом слухачами випускних робіт пройшла 251 особа, що склало 6,9  відсотка
від загального числа слухачів, з них 121 особа віком до 35 років, або 48,2 відсотка
слухачів професійних програм. 

Протягом  2013  року  розроблено  та  реалізовано 33  програми тематичних
короткострокових семінарів  (додаток 3, діаграма 3).  Навчанням на тематичних

10



короткострокових семінарах (без врахування виїзних) було охоплено  1300  осіб,
або 35,8 відсотка від загального числа слухачів, з них 720 осіб віком до 35 років,
або 55,4 відсотка слухачів тематичних короткострокових семінарів. 

Оновлено та реалізовано 11 програм тематичних постійно діючих  семінарів
(додаток  3,  діаграма  3).  На  тематичних  постійно  діючих  семінарах  пройшли
навчання  523  особи,  або 14,4 відсотка  від  загального  числа  слухачів,  з  них
254 особи  віком  до  35  років,  або  48,6  відсотка  слухачів  тематичних  постійно
діючих  семінарів. 

Розроблено  та  реалізовано  2  програми виїзних тематичних  семінарів
(додаток 3, діаграма 3). На виїзних тематичних семінарах навчалися 1562 особи,
або 43,0 відсотка від загального числа слухачів, з них 464 особи віком до 35 років,
або 29,7 відсотка слухачів виїзних тематичних семінарів.

Всього на тематичних семінарах навчання пройшли  3385 слухачів  (в тому
числі 1438 осіб віком до 35 років або 42,5 відсотка від загальної кількості слухачів
семінарів),  з  них  1530 посадових осіб  місцевого самоврядування (в  тому числі
424 особи віком до 35 років або 27,7 відсотка), 1307 працівників місцевих органів
виконавчої  влади (в  тому числі  657 осіб  віком до 35 років  або  50,3  відсотка),
працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади –  201
(в тому  числі  95  осіб  віком  до  35  років  або  47,3  відсотка),  347 працівників
бюджетних установ (в тому числі 262 особи віком до 35 років або 75,5 відсотка).

До викладання у центрі в 2013 році залучено на засадах погодинної оплати
праці 197 викладачів (у тому числі 7 працівників центру), в тому числі навчальні
заняття проводили  9 професорів, докторів наук,  28 кандидатів наук (з них  6 або
21,4 відсотка  кандидатів наук з державного управління),  16 магістрів державної
служби,  11 магістрів  з  державного  управління  та  133 викладачів  без  наукових
ступенів і вчених звань. Протягом року заняття в центрі проводили  31  науково-
педагогічний  працівник вищих навчальних закладів  та  148 працівників  органів
влади (діаграма 5).
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Протягом звітного періоду у центрі  заняття проводили науково-педагогічні
працівники  провідних  вищих  навчальних  закладів  міста  Івано-Франківська:
Прикарпатського  національного  університету  імені  Василя  Стефаника,  Івано-
Франківського  національного  технічного  університету  нафти  і  газу,  обласного
інституту  післядипломної  педагогічної  освіти,  Львівського  регіонального
інституту державного управління Національної  академії  державного  управління
при  Президентові  України,  а  також  керівники  та  провідні  фахівці  обласної
державної адміністрації, обласної та Івано-Франківської і Надвірнянської міських
рад,  Головного  управління  Міністерства  доходів  і  зборів  України  в  Івано-
Франківській  області,  управління  Міністерства  внутрішніх  справ  в  області,
прокуратури області, Державної міграційної служби України в області, Державної
пенітенціарної  служби  України  в  області,  Управління  державної  служби
Головного управління державної служби України в області, Державної фінансової
інспекції,  головного  управління  Держземагентства  в  області,  головного
управління  статистики,  головного  управління  Пенсійного  фонду  України,
обласного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді,  державного
підприємства  «Івано-Франківський  молодіжний  центр  праці»,  товариства  з
обмеженою відповідальністю «Парус Прикарпаття», іноземні викладачі.

Протягом  2013  року  викладачі  провели  в  центрі  всього  2457 академічних
годин  занять,  з  них  за  професійними  програмами  проведено  936 академічних
годин,  за  програмами  тематичних  семінарів  –  1521 академічна  година,  в  тому
числі  за  програмами тематичних постійно діючих семінарів  –  622 академічних
години  і  за  програмами  тематичних  короткострокових  семінарів  –  719
академічних  годин,  за  програмами  виїзних  тематичних  семінарів  –  180
академічних годин. 

Із  загальної  кількості  академічних  годин  докторами  наук  проведено
99 академічних годин (4,0 відсотки), кандидатами наук – 729 академічних години
(29,7 відсотка), в тому числі кандидатами наук з державного управління проведено
213 годин  занять  або  29,2 відсотка  від  кількості  академічних  годин  занять,
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проведених  кандидатами  наук,  і  1629 академічних  годин  (66,3 відсотків)
проведено магістрами та викладачами без наукового ступеня (діаграма 6). 

Слід зазначити, що у 2013 році в порівнянні із 2012 роком, кандидатами наук
з державного управління проведено більше на 96 годин занять або на 3,9 відсотка
від кількості академічних годин занять, які проведені кандидатами наук.

2.1. Пріоритетні напрямки навчальної роботи у 2013 році

2.1.1. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції

На  виконання:  постанови  Кабінету  Міністрів  України «Про  затвердження
порядку підготовки  та оприлюднення звіту про результати проведення заходів
щодо  запобігання  і  протидії  корупції»  від  20.10.2011 №  094;  Національної
антикорупційної  стратегії  на  2011–2015  роки,  схваленої  Указом  Президента
України від 21.10.2011 № 1001/2011; постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження  Державної  програми  щодо  запобігання  і  протидії  корупції  на
2011 - 2015  роки»  від  28.11.2011  року  №  1240  та  пункту  15  Плану  заходів
з виконання  Концепції  реалізації  державної  політики  у  сфері  профілактики
правопорушень  на  період  до  2015  року,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів  України від  08.08.2012 року  №767 центром проводилося  підвищення
кваліфікації  державних службовців  і  посадових  осіб  місцевого  самоврядування
з питань запобігання і протидії корупції. 

Протягом  2013  року  центром  проведено  37  навчань  з  антикорупційної
тематики. Всі навчання із зазначеної тематики реалізовано в рамках професійних
програм   підвищення  кваліфікації  державних  службовців  і  посадових  осіб
місцевого  самоврядування,  тематичних  короткострокових  семінарів
(“Застосування антикорупційного законодавства та впровадження правил етичної
поведінки  в  органах  виконавчої  влади”,  “Застосування  антикорупційного
законодавства та впровадження правил етичної  поведінки в органах виконавчої
влади” “Запобігання і протидія корупції в органах виконавчої влади”, “Актуальні
питання удосконалення діяльності державних службовців”), тематичного постійно
діючого  семінару  “Організація  проведення  спеціальної   перевірки  відомостей
щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій
держави  або  місцевого  самоврядування”  та  виїзного  тематичного  семінару
“Застосування правових механізмів запобігання і протидії корупції у державних
органах  та  в  органах  місцевого  самоврядування”.  В  тому  числі  проведено
23 аудиторних навчання із  запобігання і  протидії  корупції  для різних категорій
осіб  та  14  виїзних  навчань  державних  службовців  і  посадових  осіб  місцевого
самоврядування в районах області. Навчаннями охоплено всього 1128 слухачів,
з них  607 державних  службовців  (в  тому  числі  116 державних  службовців
територіальних органів центральних органів виконавчої влади та  491 державний
службовець  місцевих  органів  виконавчої  влади),  506 посадових  осіб  місцевого
самоврядування  та  15   інших  працівників  бюджетних  установ.  Дані  про
підвищення  кваліфікації  державних  службовців  і  посадових  осіб  місцевого
самоврядування з питань запобігання і протидії корупції в центрі у 2013 році (в
розрізі категорій слухачів та за видами навчань) наведено в таблиці 7.
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Таблиця 7

Вид підвищення кваліфікації

Кількість слухачів

всього

у тому числі

посадові особи 
місцевого 

самоврядування

державні службовці

інші 
працівники

місцевих
органів

виконавчої
влади

територіальних
органів

центральних
органів

виконавчої 
влади

Професійні програми 251 128 95 20 8
Тематичні короткострокові 
семінари

145 15 77 52 1

Тематичні постійно діючі 
семінари

90 90 - - -

Виїзні тематичні семінари 642 273 319 44 6
РАЗОМ: 1128 506 491 116 15

Виїзні  навчання  з  питань  запобігання  і  протидії  корупції  для  працівників
виконавчих  апаратів  районних  рад,  виконавчих  комітетів  міських,  селищних,
сільських  рад,  райдержадміністрацій,  депутатів  місцевих  рад  проведено  в
2013 році у всіх районах області:

Таблиця 8

№
п/п

Дата
проведення

семінару

Район
(місто обласного
підпорядкування)

Категорія слухачів

В
сь

ог
о

О
хо

пл
ен

о 
на

вч
ан

ня
м

сл
ух

ач
ів

Д
С

\П
О

М
С

1 20.06.2013 Богородчанський
Працівники райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських,
селищних, сільських рад,  депутатів місцевих рад

23 10/12

2 25.04.2013 Верховинський
Працівники райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських,
селищних, сільських рад,  депутатів місцевих рад

31 21/8

3 27.06.2013 Галицький
Працівники райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських,
селищних, сільських рад,  депутатів місцевих рад

31 29/2

4 29.05.2013 Городенківський
Працівники райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських,
селищних, сільських рад,  депутатів місцевих рад

42 10/32

5 24.04.2013 Долинський
Працівники райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських,
селищних, сільських рад,  депутатів місцевих рад

42 31/10

6 12.04.2013 Калуський
Працівники райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських,
селищних, сільських рад,  депутатів місцевих рад

41 39/2

7 12.03.2013 Коломийський
Працівники райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських,
селищних, сільських рад,  депутатів місцевих рад

84 40/44

8 18.04.2013 Косівський
Працівники райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських,
селищних, сільських рад,  депутатів місцевих рад

32 -/32

9 20.05.2013 Надвірнянський
Працівники райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських,
селищних, сільських рад,  депутатів місцевих рад

53 3/50

10 26.06.2013 Рогатинський
Працівники райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських,
селищних, сільських рад,  депутатів місцевих рад

40 1/39

11 10.04.2013 Рожнятівський
Працівники райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських,
селищних, сільських рад,  депутатів місцевих рад

52 51/-
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12 22.05.2013 Снятинський
Працівники райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських,
селищних, сільських рад,  депутатів місцевих рад

50 49/-

13 13.03.2013 Тисменицький
Працівники райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських,
селищних, сільських рад,  депутатів місцевих рад

86 44/42

14 17.04.2013 Тлумацький
Працівники райдержадміністрацій, виконавчих 
апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських,
селищних, сільських рад,  депутатів місцевих рад

35 35/-

ВСЬОГО ОХОПЛЕНО НАВЧАННЯМ 642 363/273

В  2013 році  центром  підготовлено  такі  нові  методичні  матеріали  для
забезпечення навчальних заходів на антикорупційну тематику:

- випуск  65/13  «Збірник  нормативно-правових  актів  щодо  організації
проведення  спеціальної  перевірки  відомостей  щодо  осіб,  які  претендують  на
зайняття  посад,  пов’язаних  із  виконанням  функцій  держави  або  місцевого
самоврядування» (тираж  134 примірники), 

- роздатковий матеріал «Пам’ятка  щодо подання декларації про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансового характеру» (тираж 102  примірники),

- роздатковий  матеріал  «Вивчаємо  Закон  України  «Про  правила  етичної
поведінки» (тираж 89  примірників),

- випуск  4  «Електронної  бібліотеки».  «Удосконалення  антикорупційного
законодавства:  останні  зміни»  навчально-методичні  матеріали  до  тематичного
короткострокового   семінару  «Запобігання  і  протидія  корупції  в  органах
виконавчої влади» (30 компакт-дисків). 

Слухачам тематичних семінарів з питань запобігання і протидії корупції видано
також актуальні видання минулого року:

- випуск 50/12 «Нові законодавчі та нормативно-правові акти України, прийняті
на  виконання  Закону  України  «Про  засади  запобігання  та  протидії  корупції»
(тираж 60  примірників),

-  випуск  52/12  «Організація  роботи  щодо  запобігання  і  протидії  корупції  в
органі влади: Методичні рекомендації і поради» (тираж 34 примірники),

-  випуск  53/12  «Ознаки  корупції  та  корупційного  правопорушення:  збірник
практичних задач із розв’язками» (тираж 34 примірники),

-  роздатковий  матеріал  «Інформація  щодо  надання  запитів  для  проведення
спецперевірки  кадровими  службами  в  Івано-Франківській  області»  (тираж
89 примірників).

Для  секретарів  сільських  та  селищних  рад,  які  навчалися  за  професійною
програмою  підвищення  кваліфікації  (перший  тиждень)  видано  додатковим
тиражем  випуск  50/12  «Нові  законодавчі  та  нормативно-правові  акти  України,
прийняті  на  виконання  Закону  України  «Про  засади  запобігання  та  протидії
корупції» (тираж 26  примірників). 

Слухачам  тематичного  короткострокового  семінару  “Правові  аспекти
діяльності  місцевих  органів  виконавчої  влади”  -  керівникам  і  спеціалістам
юридичних  відділів  облдержадміністрації,  райдержадміністрацій  та
міськвиконкомів видано навчальний посібник «Міжнародні стандарти запобігання
та  протидії  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом»
(типографський тираж 19 прим).
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Під час навчань за  професійною  програмою підвищення кваліфікації керівники
структурних  підрозділів  райдержадміністрацій,  VІ  категорія  посад  отримали
електронний матеріал «Етика державного службовця» (23 компакт-диски).

2.1.2. Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  з  питань
впровадження нового законодавства про державну службу. Навчання працівників
кадрових служб державних органів

Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  з  питань впровадження
нового законодавства про державну службу у 2013 році здійснювалося центром
на виконання: 

-  Закону  України  “Про  державну  службу”,  прийнятого  Верховною  Радою
України 17 листопада 2011 року;

-  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про  державну
службу» від 20 листопада 2012 року № 5483-VІ;

- пункту 200.1. розділу «Організаційне забезпечення створення професійної та
ефективної  державної  служби»  Національного  плану  дій  на  2012  рік  щодо
впровадження  Програми  економічних  реформ  на  2010–2014  роки  «Заможне
суспільство,  конкурентоспроможна  економіка,  ефективна  держава»,
затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 №187/2012; 

-  листа  Національного  агентства  України  з  питань  державної  служби  від
30.05.2012 №112/71/22-12 «Інформація  щодо виконання завдання 200.1.  розділу
«Організаційне  забезпечення  створення  професійної  та  ефективної  державної
служби»  Національного  плану  дій  на  2012  рік  щодо  впровадження  Програми
економічних  реформ  на  2010-2014  роки  «Заможне  суспільство,
конкурентоспроможна  економіка,  ефективна  держава»,  затвердженого  Указом
Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012;

-  постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  Державної
програми  щодо  запобігання  і  протидії  корупції  на  2011  –  2015  роки»  від
28.11.2011 року № 1240;

- наказу Національного агентства України з питань державної служби «Про
організацію проведення функціонального обстеження органів державної влади в
2012 році» від 27.07.2012 року № 155. 

З цією метою навчання слухачів центру проведено за: 
- професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців,

до окремих навчальних модулів яких введено  питання впровадження нового
законодавства про державну службу;

-  програмами тематичних  постійно  діючих  семінарів  «Організація  роботи
служби  персоналу  органу  виконавчої  влади»,  «Методика  проведення
функціонального обстеження діяльності державних органів»;

-  програмами  тематичних  короткострокових  семінарів  «Актуальні  питання
удосконалення  діяльності  державних  службовців»,  «Актуальні  проблеми
реформування державної служби» (таблиця 9).

Таблиця 9

Категорія слухачів та вид навчання Кількість слухачів
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Спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрацій,
VІІ категорія посад (ПППК)

49 - 49 - -

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій,
VІ категорія посад (ПППК)

22 - 22 - -

Керівники структурних підрозділів, які ведуть  питання
інформаційно-аналітичної роботи,  райдержадміністрацій та

міськвиконкомів (ПППК)
20 6 14 - -

Спеціалісти структурних підрозділів, які ведуть питання
інформаційно-аналітичної роботи, райдержадміністрацій та

міськвиконкомів (ПППК)
18 8 10 - -

Спеціалісти Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській
області  (ПППК)

20 - - 20 -

Керівники і спеціалісти обласної, районних державних
адміністрацій - учасники другого туру Всеукраїнського конкурсу

"Кращий державний службовець", "Актуальні питання
удосконалення діяльності державних службовців", 2 дні (ТКС)

39 - 39 - -

Працівники Головного управління Державної казначейської
служби в області, “Актуальні проблеми реформування

державної служби”, 1 день (ТКС)
90 - - 86 4

Керівники кадрових служб апаратів райдержадміністрацій і
структурних підрозділів облдержадміністрації, "Організація
роботи служби персоналу органу виконавчої влади", 3 дні

(ТПДС)

29 - 27 1 1

Керівники кадрових служб апаратів, інших структурних
підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій ,

"Методика проведення функціонального обстеження
діяльності державних органів", 2 дні (ТПДС)

89 - 88 - 1

Всього слухачів 376 14 249 107 6

З  метою  оперативного  інформаційного  забезпечення  тематичних
короткострокових  та  постійно  діючих  семінарів  розроблено  роздаткові
матеріали:

-  випуск  2.«Збірник  нормативно-правових  актів  та  методичних  матеріалів
щодо  впровадження  Закону  України  "Про  державну  службу"»  (90  компакт-
дисків) - випуск електронної бібліотеки;

 -  випуск 5. «На допомогу кадровику (зміни, передбачені Законом України
"Про державну службу") навчально-методичні матеріали до  тематичного постійно
діючого  семінару  “Організація  роботи  служби  персоналу  органу  виконавчої
влади”  для  керівників  кадрових  служб  апаратів  райдержадміністрацій
і структурних підрозділів обласної державної адміністрації» (20 компакт-дисків) -
випуск електронної бібліотеки;

 -  випуск  65/13  «Збірник  нормативно-правових  актів  щодо  організації
проведення   спеціальної  перевірки  відомостей  щодо  осіб,  які  претендують  на
заняття  посад,  пов’язаних  із  виконанням  функцій  держави  або  місцевого
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самоврядування»  (тираж  132  примірники) –  серія  «Довідково-інформаційні
матеріали».

Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  з  питань  впровадження
нового законодавства про державну службу пройшли всього 376 слухачів, з них
249 державних службовців місцевих органів виконавчої влади та  107 державних
службовців  територіальних  органів  центральних  органів  виконавчої  влади,
14 працівників  органів  місцевого  самоврядування  та  6 інших  працівників
бюджетних установ.

Необхідно зазначити також те, що в центрі навчання з питань впровадження
нового законодавства про державну службу в 2013 році пройшло 189 молодих осіб
(50,2 відсотка) віком до 35 років, з них 176 (46,8 відсотка) державних службовців
місцевих органів виконавчої влади і територіальних органів центральних органів
виконавчої влади,  8 (2,1 відсотка) працівників органів місцевого самоврядування
та 5 (1,3 відсотка) інших працівників бюджетних установ.

2.1.3.  Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  і  посадових  осіб
місцевого самоврядування з питань ділового українського мовлення

На  виконання  пункту  3  статті  1  Указу  Президента  України  від
20.02.2008 року №146 «Про деякі питання розвитку державної мовної політики»
щодо  вжиття  заходів  неухильного  додержання  вимог  законодавства  про  мови
посадовими і службовими особами органів виконавчої влади під час виконання
ними службових обов’язків та на виконання пункту 1 основних заходів обласної
Програми захисту  і  розвитку  української  мови на  території  Івано-Франківської
області на 2013-2015 роки «Розроблення та впровадження механізму забезпечення
поглиблення  знань  української  мови  та  її  використання  в  процесі  виконання
державними  службовцями  та  посадовими  особами  органів  місцевого
самоврядування посадових обов’язків», затверджених рішенням обласної ради від
23.08.2012  року  №607–17/2012  центром  приділялась  значна  увага  належному
рівню  мовної  підготовки  державних  службовців  та  посадових  осіб  місцевого
самоврядування.

В 2013 році центром проведено 3 навчання працівників апарату і структурних
підрозділів  облдержадміністрації  та  райдержадміністрацій,  виконавчих  апаратів
обласної і районних рад, міськвиконкомів на 32-годинному тематичному постійно
діючому  семінарі  “Ділова  українська  мова  у  сфері  державного  управління”.
Навчаннями охоплено  102  особи, в тому числі  34 працівники органів місцевого
самоврядування,  61 працівник  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  7 інших
працівників бюджетних установ.  Питання ділового українського мовлення були
включені також до  11 професійних програм підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

З  питань  ділового  мовлення  всього протягом  звітного  періоду  2013  року
навчалося  353 особи,  що  складає  9,7  відсотка від  загального  числа  слухачів
центру.  В  тому  числі  навчанням  охоплено  156 осіб  (44,2 відсотка)  державних
службовців  місцевих  органів  виконавчої  влади  і  162 особи  (45,9 відсотка)
працівники органів місцевого самоврядування (таблиця 10).
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Таблиця 10 

Категорія слухачів 
та вид навчання
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Спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрацій, VІІ
категорія посад (ПППК)

49 - 49 - -

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій, VІ
категорія посад (ПППК)

22 - 22 - -

Керівники загальних відділів виконавчих апаратів районних
рад, виконавчих комітетів міських рад міст районного значення

(ПППК)
22 22 - - -

Керівники організаційних відділів виконавчих апаратів
районних рад, виконавчих комітетів міських рад міст районного

значення (ПППК)
12 12 - - -

Керуючі справами виконавчих апаратів районних рад (ПППК) 12 12 - - -
Керівники структурних підрозділів, які ведуть  питання

інформаційно-аналітичної роботи,  райдержадміністрацій та
міськвиконкомів (ПППК)

20 6 14 - -

Спеціалісти структурних підрозділів, які ведуть питання
інформаційно-аналітичної роботи, райдержадміністрацій та

міськвиконкомів (ПППК)
18 8 10 - -

Спеціалісти - землевпорядники виконавчих комітетів сільських
та селищних рад (ПППК)

25 22 - - 3

Секретарі сільських та селищних рад (ПППК) 26 26 - - -
Головні бухгалтери, спеціалісти з бухгалтерського обліку
виконавчих комітетів сільських та селищних рад (ПППК)

25 20 - - 5

Спеціалісти Державної фінансової інспекції в Івано-
Франківській області  (ПППК)

20 - - 20 -

Працівники апарату і структурних підрозділів
облдержадміністрації та райдержадміністрацій, виконавчих
апаратів обласної  і районних рад, міськвиконкомів, органів

державної влади, “Ділова українська мова у сфері державного
управління”, 4 дні (ТПДС)

102 34 61 - 7

Всього слухачів 353 162 156 20 15

Слухачі тематичного постійно діючого семінару «Ділова українська мова у
сфері  державного  управління»,  а  також  професійних  програм  підвищення
кваліфікації  забезпечуються  навчальними  посібниками  та  методичними
матеріалами з  ділової української мови з  метою вдосконалення та поглиблення
своїх знань з культури українського ділового мовлення.

Протягом  звітного  періоду  слухачам  видано  320  примірників навчального
посібника «Загальне діловодство. Вимоги до оформлення документів» (вип. 50;
серія «Навчально-методичні матеріали»)
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Бібліотека  центру  регулярно  організовує  виставки  навчально-методичної
літератури за тематикою навчальних модулів, надає слухачам допомогу в підборі
інформації  для  написання  рефератів,  проводить  індивідуальні  та  групові
консультації.  Бібліотека  також  організовує  та  проводить  презентації  нових
навчальних посібників та методичних матеріалів, які розроблені і видані в центрі.

8 квітня 2013 року під час навчання за професійною програмою підвищення
кваліфікації для керуючих справами виконавчих апаратів районних рад відбулася
презентація  нового  видання  «Короткий  тлумачний  словник-довідник  з
діловодства»  серії  «Навчально-методичні  матеріали»  (тираж  25  примірників)
(автор,  Пахомов  Володимир  Миколайович,  викладач  кафедри  соціальних
комунікацій та права Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу, кандидат філологічних наук). 

До  проведення  занять  на  тематичному  постійно  діючому семінарі  “Ділова
українська  мова  у  сфері  державного  управління”,  на  зазначених  тематичних
короткострокових  семінарах  та  на  навчаннях  слухачів  за  професійними
програмами  підвищення  кваліфікації  центром  залучені  науково-педагогічні
працівники Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

2.1.4.  Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  і  посадових  осіб
місцевого  самоврядування  з  питань  інноваційної  та  інвестиційної  діяльності,
інтелектуальної власності

Навчання  слухачів  з  питань  інвестиційної  та  інноваційної  діяльності
проводилися відповідно до Указу Президента  України від  11.07.06 №606 «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року «Про
стан  науково-технологічної  сфери  та  заходи  щодо  забезпечення  інноваційного
розвитку України», доручення Прем’єр-міністра України від 11.07.07 №30400/1/1-
07  на  виконання  листа  Державного  агентства  з  інвестицій  та  управління
національними  проектами  України  від  22.03.12  №0891/12  та  розпорядження
голови  обласної  державної  адміністрації  від  31.03.2011  року  №192  щодо
виконання плану заходів на 2011–2014 роки з виконання Програми економічних
реформ  «Заможне  суспільство,  конкурентоспроможна  економіка,  ефективна
влада». 

З цією метою центром у 2013 році розроблено і реалізовано  три програми
тематичних  короткострокових  семінарів,  а  також  професійні  програми
підвищення  кваліфікації.  Зокрема,   програми  тематичних  короткострокових
семінарів  –  «Транскордонне  співробітництво»  для  працівників  структурних
підрозділів  райдержадміністрацій  та  міськвиконкомів,  «Сприяння  місцевих
органів  влади  розвиткові  туризму»  для  керівників  і  спеціалістів,  які  ведуть
питання  туризму  у  структурних  підрозділах  обласної,  районних  державних
адміністрацій,  міськвиконкомів,  «Актуальні  питання  реалізації  інвестиційної  та
інноваційної  політики  в  області»  для  працівників  райдержадміністрацій  та
міськвиконкомів.  Із зазначених питань пройшли навчання всього  148 осіб (у тому
числі 37 працівників органів місцевого самоврядування, 109 державних службовців
місцевих  органів  виконавчої  влади  та  2 особи  інших  працівників  бюджетних
установ).
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Дані  про  освітні  заходи  центру,  спрямовані  на  пропаганду  та  поширення
знань про інноваційну діяльність, подано в таблиці 11.

 Таблиця 11 

Категорія слухачів 
та вид навчання
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Спеціалісти структурних підрозділів
райдержадміністрацій, VІІ категорія посад (ПППК) 49 - 49 - -

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій,
VІ категорія посад (ПППК) 22 - 22 - -

Керівники організаційних відділів виконавчих апаратів
районних рад, виконавчих комітетів міських рад міст

районного значення (ПППК)
12 12 - - -

Керуючі справами виконавчих апаратів районних рад
(ПППК) 12 12 - - -

Працівники структурних підрозділів райдержадміністрацій
та міськвиконкомів, “Транскордонне співробітництво”, 2

дні (ТКС)
18 6 12 - -

Керівники і спеціалісти, які ведуть питання туризму у
структурних підрозділах обласної, районних державних

адміністрацій, міськвиконкомів, "Сприяння місцевих
органів влади розвиткові туризму", 2 дні (ТКС)

20 5 13 - 2

Працівники райдержадміністрацій та міськвиконкомів,
"Актуальні питання реалізації інвестиційної та

інноваційної політики в області", 3 дні (ТКС)
15 2 13 - -

Всього слухачів 148 37 109 - 2

 2.1.5.  Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  і  посадових  осіб
місцевого самоврядування з питань реалізації  ґендерної політики

Протягом  2013 року на виконання Закону України «Про забезпечення рівних
прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків»,  Державної  програми  з  утвердження
ґендерної рівності в українському суспільстві та  з метою впровадження ґендерної
освіти в систему підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування до навчально-тематичного плану професійних  програм
підвищення кваліфікації було включено навчальний модуль «Ґендерні аспекти в
державному управлінні». 

Зокрема,  питання  щодо  обізнаності  працівників  сфери  управління  з
ґендерною проблематикою було включено до професійної програми підвищення
кваліфікації  спеціалістів  структурних  підрозділів  райдержадміністрацій  VІІ
категорії  посад  та  керуючих  справами  виконавчих  апаратів  районних  рад.
Навчаннями  із  зазначених  питань  охоплено  49 державних  службовців  та
12 посадових осіб місцевого самоврядування.
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2.1.6.  Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  та  посадових  осіб
місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції та євроатлантичної
співпраці 

Центром  у  2013  році  приділялась  також  увага  підвищенню  кваліфікації
державних  службовців  і  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  з  питань
європейської  та  євроатлантичної  інтеграції.  Питання  європейської  та
євроатлантичної  інтеграції  вивчалися  на  всіх  навчаннях  за  професійними
програмами  підвищення  кваліфікації  держаних  службовців  та  посадових  осіб
місцевого самоврядування, а також в програмах тематичних семінарів. Дані про
працівників, які підвищили свою кваліфікацію з питань європейської інтеграції та
євроатлантичної співпраці подано у таблиці 12.

Таблиця 12
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1. Спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрацій, 
VІІ категорія посад (ПППК)

49 - 49 - -

2. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій, VІ
категорія посад (ПППК)

22 - 22 - -

3. Керівники загальних відділів виконавчих апаратів районних 
рад, виконавчих комітетів міських рад міст районного 
значення (ПППК)

22 22 - - -

4. Керівники організаційних відділів виконавчих апаратів 
районних рад, виконавчих комітетів міських рад міст 
районного значення (ПППК)

12 12 - - -

5. Керуючі справами виконавчих апаратів районних рад 
(ПППК)

12 12 - - -

6. Керівники структурних підрозділів, які ведуть  питання 
інформаційно-аналітичної роботи,  райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів (ПППК)

20 6 14 - -

7. Спеціалісти структурних підрозділів, які ведуть питання 
інформаційно-аналітичної роботи, райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів (ПППК)

18 8 10 - -

8. Працівники районних державних адміністрацій, 
"Менеджмент і лідерство у державних органах", 4 дні (ТКС)

25 - 24 1 -

9. Працівники виконавчих апаратів районних рад, виконавчих 
комітетів міських, селищних, сільських рад, 
райдержадміністрацій, депутати місцевих рад, “Актуальні 
проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні
відповідно до європейських стандартів”, 1 день (ВТС)

920 652 231 5 32

РАЗОМ 1100 712 350 6 32
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Всього  протягом  2013  року  в  центрі  з  питань  європейської  інтеграції  та
євроатлантичної співпраці за різними формами навчалися 1100 осіб (в тому числі
348 осіб віком до 35 років), з них  350  (в тому числі 179 осіб віком до 35 років)
державних службовців місцевих органів влади, 712 (в тому числі 160 осіб віком до
35 років) посадових осіб місцевого самоврядування, 6 (в тому числі 3 особи віком
до 35 років) працівників територіальних органів центральних органів виконавчої
влади  та   32  (в  тому  числі 6 осіб  віком  до  35 років) працівники  бюджетних
організацій.

Традиційно щороку  протягом травня центром проводяться освітні заходи,
приурочені до днів Європи в Україні.

В  рамках  цих  заходів  в  центрі  організовується  виставка  книг  та
інформаційних  видань  про  Європейський  Союз  та  європейську  інтеграцію
України.

Традицією в центрі стало також проведення в жовтні Європейського тижня
місцевої  демократії.  З  метою активізації  процесів   розповсюдження  інформації
щодо  принципів  та  досягнення  місцевої  і  регіональної  демократії  у  Європі  та
Україні  центром  щороку  оновлюється  і  видається  інформаційний  буклет
«Європейський  тиждень  місцевої  демократії»  (типографський  тираж
500 примірників).

В рамках проведення Європейського тижня місцевої демократії в 2013 році
центром організовано тематичні зустрічі, тематичні дискусії – «круглі столи» на
актуальні  теми,  в  яких  брали  участь  як  слухачі  і  викладачі  центру,  так  і
представники влади, активісти молодіжних і громадських організацій та ЗМІ.

З метою вивчення модуля “Європейська інтеграція” слухачі, які навчалися за
професійними програмами підвищення кваліфікації,  отримали збірник наукових
статей  «Європейська  традиція  у  розвитку  місцевого  самоврядування  на
Прикарпатті» (217 примірників).

2.1.7.  Підвищення  кваліфікації  молодих державних  службовців.  Навчання  з
питань залучення молоді на державну службу, розвитку лідерства на державній
службі

В 2013  році  центр  постійно  приділяв  увагу  навчанню молодих державних
службовців  і  посадових  осіб  місцевого  самоврядування.  Оновлені  діючі,
розроблені  та  впроваджені  нові  програми  підвищення  кваліфікації.  Ці  заходи
впроваджуються з метою розвитку власних професійних якостей та  навиків цієї
категорії  слухачів.  Навчання  дає  можливість  молодим  посадовцям  швидше
адаптуватися  на  державній  службі,  виробити  і  закріпити  організаційні  та
комунікаційні навики, планувати розвиток власної кар’єри та запобігти проявам
корупції,  вивчити  досвід  старших  колег  та  здійснювати  впровадження  знань  і
досвіду в практику професійної діяльності на посадах в органах виконавчої влади
та органах місцевого самоврядування.

Зокрема,  в  2013 році  центром  розроблено  та  впроваджено  3 програми
тематичних  короткострокових  семінарів,  які  спрямовані  для  підвищення
кваліфікації молодих посадовців:

• працівників  структурних  підрозділів  облдержадміністрації  та
райдержадміністрацій  на  триденному   тематичному  семінарі  "Лідерство  і
формування команди";
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• працівників  структурних  підрозділів  облдержадміністрації  та
райдержадміністрацій  на  триденному   тематичному  семінарі  “Планування
службової кар’єри”;

• структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій
на  триденному   тематичному  семінарі  “Техніка  комунікації  і  ведення
переговорів”.

Зазначені програми короткострокових тематичних семінарів містять лекційні
заняття,  лекції  з  візуалізацією,  а  переважаючими  були  практичні  заняття  та
практичні  заняття-тренінги.  Такі  різноманітні  форми  проведення  навчань
сприяють кращому засвоєнню знань. Цими навчаннями охоплено  80 слухачів, в
тому числі 6 посадових осіб місцевого самоврядування, 72 державних службовця
та 2 інших працівників бюджетних організацій.

В  2013  році  молоді  державні  службовці  і  посадові  особи  місцевого
самоврядування  навчались  за  професійними  програмами  та  за  програмами
тематичних  короткострокових  семінарів.  Всього  за  професійними  програми
підвищення  кваліфікації  пройшли  навчання  121 державний  службовець  та
посадова  особа  місцевого  самоврядування  віком  до  35  років,  що  склало
48,2 відсотка від загальної кількості слухачів професійних програм. 1438 молодих
посадовців віком до 35 років навчались на тематичних семінарах, які реалізовані
центром протягом року, що склало  42,5  відсотка від загальної кількості слухачів
тематичних семінарів.

Найбільша  кількість  молодих  посадовців  навчалися  за  програмами  таких
тематичних семінарів:  «Антивірусний захист персонального комп’ютера» –  85,7
відсотка, «Підготовка спеціалістів до здійснення соціального супроводу сімей, які
опинилися  у  складних  життєвих  обставинах»  –  85,3  відсотка,  «Організація  та
проведення соціальної роботи з питань створення та соціального супроводження
прийомних  сімей,  дитячих  будинків  сімейного  типу»  –  84,6 відсотка,
«Адміністрування  комп’ютерних  мереж»  –  84,6 відсотка,  «Сприяння  місцевих
органів  влади  розвиткові  туризму»  –  80,0  відсотків,  «Залучення  громадян  до
розвитку  місцевого  самоврядування  у  територіальній  громаді»  –  77,5 відсотка,
«Планування службової кар’єри» – 74,1 відсотка, «Ділова українська мова у сфері
державного управління» – 65,7 відсотка, «Лідерство і формування команди» – 62,5
відсотка, «Техніка комунікації і ведення переговорів» – 62,1 відсотка, «Актуальні
питання удосконалення діяльності державних службовців» – 61,5 відсотка.

Всього протягом 2013 року в центрі за різними формами пройшли  навчання
1559 осіб (42,9 відсотка) віком до 35 років, з них 716 (19,7 відсотка від осіб віком
до 35 років) державних службовців місцевих органів влади, 469 (12,9 відсотка від
осіб  віком  до  35  років) посадових  осіб  місцевого  самоврядування,
107 (2,9 відсотка від осіб віком до 35 років) працівників територіальних органів
центральних  органів  виконавчої  влади  та  267  (7,3 відсотка  від  осіб  віком  до
35 років) працівники бюджетних організацій.

Слід відзначити, що саме молодь була активним учасником  комунікативних
заходів, які проводились у 2013 році.

Серед основних заходів  з  питань залучення молоді  до державної  служби,
організованих центром у 2013 році були: 
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- міжрегіональна  відео-конференція  «Регіональний  досвід
розвитку  лідерства  на  державній  службі  та  службі  в  органах  місцевого
самоврядування»,  проведена  в  рамках  співпраці  Івано-Франківського  та
Запорізького  обласних  ЦППК  у  сфері  професійного  навчання  управлінських
кадрів 27 червня звітного року;

- «круглий  стіл»  на  тему  «Розвиток  лідерства  на  державній
службі», проведений  5 вересня 2013 року на базі центру спільно з управлінням
державної служби Головдержслужби в Івано-Франківській області.

2.1.8.  Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  і  посадових  осіб
місцевого самоврядування з питань інформатизації органів державної влади та
органів місцевого самоврядування  

В 2013 році центром на базі комп’ютерного класу проведено 11 тематичних
семінарів  з  питань  комп’ютерної  грамотності  працівників  місцевих  органів
виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,
установ і  організацій.  Навчання  на  семінарах дозволяє  удосконалити знання та
навики, необхідні в роботі державного службовця чи посадової особи місцевого
самоврядування:  налаштування  і  використання  поштових  програм,  організації
електронного  документообігу,  захисту  персональних  комп’ютерів  від  вірусів,
створення  та  адміністрування  сайтів,  використання  в  роботі  кадрових  служб
системи «Картка», тощо. Також окремий модуль «Електронне урядування», був
включений у більшості професійних програм підвищення кваліфікації.

Навчанням з питань комп’ютерної грамотності у звітному періоді охоплено
408 слухачів, у тому числі 267 державних службовців місцевих органів виконавчої
влади,  120 посадових  осіб  місцевого  самоврядування,  2 державних службовців
центральних органів  виконавчої  влади і  19 працівників  бюджетних організацій
(таблиця 13).

Таблиця 13

Категорія слухачів 
та вид навчання
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Спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрацій, VІІ 
категорія посад (ПППК)

49 - 49 - -

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій, VІ 
категорія посад (ПППК)

22 - 22 - -

Керівники загальних відділів виконавчих апаратів районних рад, 
виконавчих комітетів міських рад міст районного значення (ПППК)

22 22 - - -

Керівники організаційних відділів виконавчих апаратів районних 
рад, виконавчих комітетів міських рад міст районного значення 
(ПППК)

12 12 - - -
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Керуючі справами виконавчих апаратів районних рад (ПППК) 12 12 - - -
Керівники структурних підрозділів, які ведуть  питання 
інформаційно-аналітичної роботи,  райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів (ПППК)

20 6 14 - -

Спеціалісти структурних підрозділів, які ведуть питання 
інформаційно-аналітичної роботи, райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів (ПППК)

18 8 10 - -

Працівники органів місцевого самоврядування і органів виконавчої 
влади, "Антивірусний захист персонального комп'ютера", 1 день 
(ТКС)

14 3 10 - 1

Працівники органів місцевого самоврядування і органів виконавчої 
влади, "Організація електронного документообігу", 2 дні (ТКС)

32 9 20 - 3

Працівники органів місцевого самоврядування і органів виконавчої 
влади, "Використання та налаштування електронної пошти", 1 день 
(ТКС)

14 3 11 - -

Працівники структурних підрозділів районних державних 
адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, виконавчих 
апаратів районних рад, "Створення та адміністрування сайтів", 3 
дні (ТКС)

19 1 16 - 2

Працівники органів місцевого самоврядування і органів виконавчої 
влади, "Адміністрування комп'ютерних мереж", 2 дні (ТКС)

13 4 9 - -

Працівники структурних підрозділів районних та обласної 
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, 
виконавчих апаратів районних рад , "Налаштування операційної 
системи персонального комп'ютера", 1 день (ТКС)

17 4 13 - -

Працівники органів місцевого самоврядування і органів виконавчої 
влади, “Сучасні інформаційні технології  у сфері державного 
управління”, І рівень (текстовий редактор), 5 днів (ТПДС)

26 7 17 - 2

Працівники органів місцевого самоврядування і органів виконавчої 
влади, “Сучасні інформаційні технології  у сфері державного 
управління”, ІІ рівень (електронні таблиці), 5 днів (ТПДС)

34 9 21 - 4

Працівники органів місцевого самоврядування і органів виконавчої 
влади, “Сучасні інформаційні технології  у сфері державного 
управління”, ІІІ рівень (мультимедійні презентації, комунікаційні 
технології), 5 днів (ТПДС)

29 17 11 - 1

Керівники  кадрових служб структурних підрозділів 
облдержадміністрації та райдержадміністрацій, територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої влади в області, 
“Використання в роботі кадрових служб системи “Картка”, 2 дні 
(ТПДС)

35 3 28 2 2

Працівники департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації, "Особливості використання комп'ютерної 
програми МS Excel у сфері соціального захисту населення", 4 дні 
(ТПДС)

20 - 16 - 4

РАЗОМ 408 120 267 2 19

Для забезпечення належного проведення навчального процесу з підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та
проведення різноманітних комунікаційних заходів в центрі до послуг викладачів
та  слухачів  є  комп’ютерний  клас  на  11 робочих  місць  з  доступом  до  мережі
Інтернет з  використанням оптоволоконних технологій,  програмне забезпечення,
сучасна  проекційна  апаратура,  цифрова  фото-,  відео-  і  телевізійна  техніка  та
спеціальні дошки.
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Для  навчальних  потреб  центр  має  вихід  до  Інтернету,  що  дозволяє
забезпечити  доступ  слухачів  до  інформаційних  ресурсів  центральних  органів
влади,  проводити  спільні  заходи  із  іншими  регіональними  центрами,
використовуючи  сучасні  інформаційні  технології  та  підвищувати  рівень
інформатизації органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

В  2013  році  лабораторія  технічних  засобів  навчання  забезпечувала
організацію та технічну підтримку  відеоконференцій на різноманітну тематику
спільно з центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,
установ і організацій, у яких взяли активну участь викладачі та слухачі  центру.

2.1.9.  Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  і  посадових  осіб
місцевого самоврядування з  питань доступу до публічної  інформації  в  органах
державної влади та органах місцевого самоврядування

Центром  приділялася  значна  увага  вивченню  державними  службовцями,
посадовими  особами  місцевого  самоврядування,  працівниками  державних
підприємств,  установ  та  організацій  норм  Законів  України  «Про  інформацію»,
«Про  доступ  до  публічної  інформації».  Зокрема  питання  доступу  до  публічної
інформації  були  включені  в  професійні  програми  підвищення  кваліфікації   та
окремі  тематичні  короткострокові  семінари.  Загалом  це  питання  вивчили
288 слухачів центру, в тому числі  126 посадових осіб місцевого самоврядування,
129 державних  службовців  місцевих  органів  виконавчої  влади,  20 працівників
територіальних органів центральних органів виконавчої влади та 3 інших слухачів
(таблиця 14).

Центром у 2013 році був проведений тематичний короткостроковий семінар
для  працівників  облдержадміністрації,  райдержадміністрацій,  міськвиконкомів
“Забезпечення доступу до публічної інформації”. В рамках навчань слухачі центру
одержали  розроблений  викладачами  центру  збірник  довідково-інформаційних
матеріалів «Забезпечення доступу до публічної інформації». 

Таблиця 14

Категорія слухачів та вид навчання
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Спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрацій,
VІІ категорія посад (ПППК)

49 - 49 - -

Керівники загальних відділів виконавчих апаратів районних рад,
виконавчих комітетів міських рад міст районного значення

(ПППК)
22 22 - - -

Керівники організаційних відділів виконавчих апаратів районних
рад, виконавчих комітетів міських рад міст районного значення

12 12 - - -
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(ПППК)
Керуючі справами виконавчих апаратів районних рад (ПППК) 12 12 - - -

Керівники структурних підрозділів, які ведуть  питання
інформаційно-аналітичної роботи,  райдержадміністрацій та

міськвиконкомів (ПППК)
20 6 14 - -

Спеціалісти структурних підрозділів, які ведуть питання
інформаційно-аналітичної роботи, райдержадміністрацій та

міськвиконкомів (ПППК)
18 8 10 - -

Секретарі сільських та селищних рад (ПППК) 26 26 - - -
Спеціалісти Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській

області  (ПППК)
20 - - 20 -

Працівники облдержадміністрації, райдержадміністрацій,
міськвиконкомів  “Забезпечення доступу до публічної

інформації”, 2 дні  (ТКС)
38 13 24 - 1

Керівники і спеціалісти юридичних відділів  виконавчих апаратів
обласної і районних рад, “Правові аспекти діяльності  органів

місцевого самоврядування”,  2 дні (ТКС)
11 11 - - -

Керівники і спеціалісти юридичних відділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та міськвиконкомів , “Правові аспекти
діяльності місцевих органів виконавчої влади”,  2 дні (ТКС)

19 6 13 - -

Разом 288 126 139 20 3

2.1.10.  Підвищення  кваліфікації працівників,  у  т.ч.  фахівців  із  соціальної
роботи, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань реалізації
державної соціальної політики

Протягом  2013  року  у  центрі   підвищення  кваліфікації  на  тематичних
короткострокових семінарах та професійних програмах підвищення кваліфікації з
питань реалізації державної соціальної політики пройшли навчання 434 слухачі, з
них  91 працівник органів  місцевого самоврядування,  96 державних службовців
місцевих органів виконавчої влади та  247 інших працівників державних установ.
Дані  про  слухачів,  які  пройшли підвищення  кваліфікації  із  соціальних питань,
подано у таблиці 15.

Таблиця 15

Категорія слухачів 
та вид навчання

Кількість слухачів
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Спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрацій, VІІ
категорія посад (ПППК)

49 - 49 - -

Керівники загальних відділів виконавчих апаратів районних рад,
виконавчих комітетів міських рад міст районного значення

(ПППК)
22 22 - - -
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Керівники організаційних відділів виконавчих апаратів районних
рад, виконавчих комітетів міських рад міст районного значення

(ПППК)
12 12 - - -

Керуючі справами виконавчих апаратів районних рад (ПППК) 12 12 - - -
Керівники структурних підрозділів, які ведуть  питання

інформаційно-аналітичної роботи,  райдержадміністрацій та
міськвиконкомів (ПППК)

20 6 14 - -

Спеціалісти структурних підрозділів, які ведуть питання
інформаційно-аналітичної роботи, райдержадміністрацій та

міськвиконкомів (ПППК)
18 8 10 - -

Секретарі сільських та селищних рад (ПППК) 26 26 - - -
Спеціалісти обласного, районних, міських центрів соціальних

служб для сім’ї,  дітей  та  молоді та фахівці  із  соціальної
роботи, "Підготовка спеціалістів до здійснення соціального

супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах", 3 дні (ТКС)

46 - 3 - 43

Спеціалісти обласного, районних, міських центрів соціальних
служб для сім’ї,  дітей  та  молоді та фахівці  із  соціальної

роботи, "Організація та проведення соціальної роботи з питань
створення та соціального супроводження прийомних сімей,

дитячих будинків сімейного типу", 2 дні (ТКС)

39 5 19 - 15

Фахівці із соціальної роботи районних, міських центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді "Підготовка

спеціалістів до здійснення соціального супроводу сімей, які
опинилися у складних життєвих обставинах", 3 дні (ТКС)

190 - 1 - 189

РАЗОМ 434 91 96 0 247

На  виконання  п.6  розпорядження  обласної  державної  адміністрації  від
21.12.2012  №  929  «Про  завдання  органів  виконавчої  влади  області,  визначені
Президентом України Януковичем В.Ф. на Всеукраїнській нараді з питань захисту
прав  дитини  04  грудня  2012  року»  проведено  додатково  два  навчання на
тематичному короткостроковому семінарі «Підготовка спеціалістів до здійснення
соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах» для
фахівців із  соціальної  роботи районних,  міських центрів  соціальних служб для
сім’ї,  дітей  та  молоді  з  метою  підвищення  їх  професійної  компетентності  та
запобігання професійним ризикам. Навчанням охоплено 190 осіб. 

2.1.11.  Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  і  посадових  осіб
місцевого самоврядування з питань місцевого розвитку, у т.ч. участі у конкурсах
проектів і програм розвитку місцевого самоврядування 

У  2013  році  в  центрі  проводилося  підвищення  кваліфікації  державних
службовців  і  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  з  питань  місцевого
розвитку,  у  тому  числі участі  у  конкурсах  проектів  і  програм  розвитку
місцевого  самоврядування.  З  цією  метою  за  звітний  період  розроблено  і
реалізовано 3 (три) програми тематичних короткострокових семінарів "Підготовка
проектів  і  програм  розвитку  місцевого  самоврядування",  “Правові  аспекти
діяльності   органів  місцевого  самоврядування”,  “Правові  аспекти  діяльності
місцевих органів виконавчої влади”.  Питання місцевого розвитку включені також
до навчальних модулів  6 (шести) професійних програм підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. В 2013 році
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всього  проведено  15 (п’ятнадцять)  навчань,  якими  було  охоплено  292 слухача
центру (таблиця 16).

Таблиця 16

Категорія слухачів 
та вид навчання

Кількість слухачів
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Спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрацій, VІІ
категорія посад (ПППК) 49 - 49 - -

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій, VІ
категорія посад (ПППК) 22 - 22 - -

Керівники організаційних відділів виконавчих апаратів районних
рад, виконавчих комітетів міських рад міст районного значення

(ПППК)
12 12 - - -

Керуючі справами виконавчих апаратів районних рад (ПППК) 12 12 - - -
Спеціалісти - землевпорядники виконавчих комітетів сільських

та селищних рад (ПППК) 25 22 - - 3

Секретарі сільських та селищних рад (ПППК) 26 26 - - -
Сільські, селищні голови, працівники міськвиконкомів,

виконавчих апаратів районних рад, "Підготовка проектів і
програм розвитку місцевого самоврядування", 2 дні (ТКС)

116 112 - - 4

Керівники і спеціалісти юридичних відділів  виконавчих
апаратів обласної і районних рад, “Правові аспекти діяльності

органів місцевого самоврядування”,  2 дні (ТКС)
11 11 - - -

Керівники і спеціалісти юридичних відділів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів,

“Правові аспекти діяльності місцевих органів виконавчої
влади”,  2 дні (ТКС)

19 6 13 - -

Разом 292 201 84 - 7

Для  кращого  засвоєння  слухачами  теоретичних  матеріалів  з  питань,  що
стосуються  підготовки  проектів  та  оформлення  ідей  в  проектні  пропозиції,
центром  підготовлено  та  видано  слухачам  такі  міні-комплекти  роздаткових
матеріалів щодо участі у різноманітних ґрантових програмах:

- «Електронна бібліотека», випуск 6, "Участь у конкурсах проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування"  –  28 компакт-дисків;

-  роздатковий матеріал  "Підготовка  проектів  і  програм розвитку  місцевого
самоврядування"  - 88 примірників.
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2.1.12.  Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  і  посадових  осіб
місцевого самоврядування з питань надання адміністративних послуг

На  виконання  доручення  Віце-прем’єр-міністра  України  від  30  серпня
2013 року № 26788/3/1-13 щодо підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових  осіб  місцевого  самоврядування  з  питань  надання  адміністративних
послуг  було   проведено  2  тематичні  короткострокові  семінари  «Реалізація
державної  політики  у  сфері  надання  адміністративних  послуг»  та  «Надання
адміністративних послуг». Всього пройшли навчання 49 слухачів (з них віком до
35 років  –  40,8%  (20  осіб),  в  тому  числі  10  працівників  органів  місцевого
самоврядування та 37 державних службовців місцевих органів виконавчої влади та
2 інші працівники (таблиця 17).

Таблиця 17 

Категорія слухачів 
та вид навчання
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Заступники голів райдержадміністрацій, міських голів з економічних
питань, “Реалізація державної політики у сфері надання

адміністративних послуг”, 1 день (ТКС)
16 2 14 - -

Керівники, адміністратори районних, міських центрів надання
адміністративних послугу, “Надання адміністративних послуг”, 2 дні

(ТКС)
33 8 23 - 2

ВСЬОГО СЛУХАЧІВ 49 10 37 - 2

В якості роздаткового матеріалу слухачам семінару було роздано  примірники
підручника «Надання адміністративних послуг:  навчально-методичний посібник
для  системи  підвищення  кваліфікації  державних  службовців  та  посадових  осіб
місцевого  самоврядування»,  укладачем  якого  є  Ліпенцев  А.В.,  заступник
директора  з  наукової  роботи  Львівського  регіонального  інституту  державного
управління  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління
проектами, який був запрошений центром для проведення занять із  слухачами.
Слухачі семінару також отримали випуск 7 «Електронної бібліотеки»  «Надання
адміністративних послуг», який містить нормативно-правову базу законодавства
України  щодо  надання  адміністративних  послуг,  посібники  та  публікації
провідних  науковців,  в  яких  висвітлено  питання,  пов’язані  із  створенням  та
організацією діяльності  центрів  надання  адміністративних  послуг.

2.1.13. Інші актуальні навчання:
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Відповідно до плану-графіка навчань на 2013 рік центром проведено також
підвищення  кваліфікації  державних  службовців  та  посадових  осіб  місцевого
самоврядування з інших актуальних напрямків навчання, що стосуються:

- навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації працівників
виконавчих  апаратів  районних  рад  та  виконавчих  комітетів  міст  районного
значення для  керівників  загальних  відділів  виконавчих  апаратів  районних  рад,
виконавчих  комітетів  міських  рад  міст  районного  значення;  керівників
організаційних відділів виконавчих апаратів районних рад, виконавчих комітетів
міських рад міст районного значення;  керуючих справами виконавчих апаратів
районних  рад.  Навчанням  було  охоплено  46 посадових  осіб  місцевого
самоврядування (таблиця 18);

-  навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації працівників
структурних підрозділів, які ведуть питання інформаційно-аналітичної роботи,
райдержадміністрацій  та  міськвиконкомів для   керівників  структурних
підрозділів,  які  ведуть   питання  інформаційно-аналітичної  роботи,
райдержадміністрацій  та  міськвиконкомів;  спеціалістів  структурних підрозділів,
які  ведуть  питання  інформаційно-аналітичної  роботи,  райдержадміністрацій  та
міськвиконкомів.  Навчанням  було  охоплено  14 посадових  осіб  місцевого
самоврядування та  24 державних службовців місцевих органів виконавчої влади
(таблиця 18);

- підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування з питань
розвитку  громадянського  суспільства,  у  т.ч.  залучення  громадськості  до
розвитку  місцевого  самоврядування  у  територіальній  громаді для  молодих
сільських  і  селищних  голів  за  програмою  тематичного  короткострокового
семінару "Розвиток громадянського суспільства у сільських і селищних громадах"
і за програмою тематичного постійно діючого семінару  “Залучення громадян до
розвитку місцевого самоврядування у територіальній громаді”.  Навчанням було
охоплено всього  63 молодих сільських і селищних голів  (таблиця 18). Слухачів
тематичного короткострокового семінару "Розвиток громадянського суспільства у
сільських і селищних громадах", молодих сільських і селищних голів забезпечено
позасерійним виданням центру "Проект " Формування громадянського суспільства
у  сільських  і  селищних громадах  Івано-Франківської  області".  Кращі  розробки
учасників" в кількості 23 примірники;

- підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування з питань
правового  регулювання  земельних  відносин для  сільських,  селищних  голів та
землевпорядників  виконавчих комітетів  сільських,  селищних рад  за  програмою
тематичного  короткострокового  семінару  "Правове  регулювання  земельних
відносин".  У  2013  році  центром  проведено  5 таких  навчань,  якими  охоплено
126 працівників органів місцевого самоврядування (таблиця 18);

- підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування  з  питань  бухгалтерського  обліку  і  звітності для  головних
бухгалтерів,  спеціалістів  з  бухгалтерського  обліку  структурних  підрозділів
облдержадміністрації  та  райдержадміністрацій,  виконавчих  апаратів  районних
рад,  міськвиконкомів  за  програмою  тематичного  короткострокового  семінару
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"Бухгалтерський  облік  та  звітність  у  бюджетних  установах".   У  2013  році
центром проведено 2 таких навчання, якими охоплено 53 особи, з них працівників
органів місцевого самоврядування –  22,  державних службовців місцевих органів
виконавчої  влади  –  28,   державних  службовців  територіальних  органів
центральних органів виконавчої влади – 1, інших працівників бюджетних установ
– 2 (таблиця 18);

-  підвищення  кваліфікації  державних  службовців  –  активу  профспілки
працівників  державних  установ для  працівників  райдержадміністрацій  та
міськвиконкомів,  районних рад,  бюджетних установ за програмою тематичного
короткострокового  семінару  “Правове  регулювання  трудових  відносин  та
соціального забезпечення працівників державних установ”. Навчанням охоплено
34 особи,  з  них працівників  органів  місцевого  самоврядування  –  1,  державних
службовців  місцевих  органів  виконавчої  влади  –  12,   державних  службовців
територіальних  органів  центральних  органів  виконавчої  влади  –  9,  інших
працівників бюджетних установ – 12 (таблиця 18);

-  підвищення кваліфікації державних службовців через участь у щорічному
Всеукраїнському конкурсі  «Кращий державний службовець» центром проведено
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 року № 1152
«Про  проведення  щорічного  Всеукраїнського  конкурсу  «Кращий  державний
службовець» та наказу від 15.02.2012 року №29 Національного агентства України
з питань державної служби у травні 2013 року на базі центру проходив другий тур
щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». 

Для учасників другого туру щорічного  Всеукраїнського конкурсу «Кращий
державний  службовець»  центром  проведено  два  навчання  на  тематичному
короткостроковому  семінарі  «Актуальні  питання  удосконалення  діяльності
державних  службовців».  У  навчаннях  приймали  участь  39 слухачів,  з  яких
39 державних службовців місцевих органів виконавчої влади (з них 24 особи або
61,5 відсотка віком до 35 років).

Участь  у  другому  турі  щорічного  Всеукраїнського  конкурсу  «Кращий
державний  службовець»  прийняли  33 державні  службовці  місцевих  органів
виконавчої  влади  (з  них  19 осіб  або  57,6 відсотка  до  35 років),  в  тому  числі
2 керівники і  9 спеціалістів  обласної  державної  адміністрації  та  11 керівників  і
11 спеціалістів районних державних адміністрацій. 

Дані  про  участь  державних  службовців  у  другому  турі  щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» подано в  таблиці 5
додатку 2, а також в таблиці 18.

Динаміка  участі  державних  службовців в  рамках  ІІ  туру  щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» за 2009–2013 роки
приведена на діаграмі 7.
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Всього  у  2013  році  з  інших  актуальних  напрямків  навчання  охоплено
435 слухачів, у тому числі 129 державних службовців місцевих органів виконавчої
влади,  280 посадових осіб місцевого самоврядування,  10 державних службовців
центральних органів  виконавчої  влади і  16 працівників  бюджетних організацій
(таблиця 18).
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Таблиця 18

Категорія слухачів 
та вид навчання
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Керівники загальних відділів виконавчих апаратів районних рад,
виконавчих комітетів міських рад міст районного значення (ПППК)

22 22 - - -

Керівники організаційних відділів виконавчих апаратів районних
рад, виконавчих комітетів міських рад міст районного значення

(ПППК)
12 12 - - -

Керуючі справами виконавчих апаратів районних рад (ПППК) 12 12 - - -
Керівники структурних підрозділів, які ведуть  питання

інформаційно-аналітичної роботи,  райдержадміністрацій та
міськвиконкомів (ПППК)

20 6 14 - -

Спеціалісти структурних підрозділів, які ведуть питання
інформаційно-аналітичної роботи, райдержадміністрацій та

міськвиконкомів (ПППК)
18 8 10 - -

Працівники райдержадміністрацій та міськвиконкомів, районних рад,
бюджетних установ, “Правове регулювання трудових відносин та
соціального забезпечення працівників державних установ”, 3 дні

(ТКС)

34 1 12 9
1
2

Головні бухгалтери, спеціалісти з бухгалтерського обліку
структурних підрозділів облдержадміністрації та

райдержадміністрацій, виконавчих апаратів районних рад,
міськвиконкомів, "Бухгалтерський облік та звітність у бюджетних

установах",  3 дні (ТКС)

53 22 28 1 2

Сільські, селищні голови, спеціалісти-землевпорядники виконавчих
комітетів сільських, селищних рад, "Правове регулювання земельних

відносин",  3 дні (ТКС)
126 126 - - -

Молоді сільські і селищні голови, "Розвиток громадянського
суспільства у сільських і селищних громадах", 3 дні (ТКС)

23 23 - - -

Працівники управлінь (відділів) економіки райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, які відповідають за планування нормованого
забезпечення населення  продовольчими та непродовольчими

товарами в особливий період, “Забезпечення населення товарами та
організація роботи підприємств торгівлі в умовах особливого

періоду”, 1 день (ТКС)

13 4 9 - -

Працівники органів місцевого самоврядування, органів виконавчої
влади, державних підприємств,  “Мобілізаційна робота”, 2 дні

(ТПДС)
29 4 23 - 2

Молоді сільські, селищні голови, “Залучення громадян до розвитку
місцевого самоврядування у територіальній громаді”, 2 дні (ТПДС)

40 40 - - -

Керівники і спеціалісти обласної, районних державних адміністрацій
- учасники другого туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий

33 - 33 - -
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державний службовець"

РАЗОМ 435 280 129 10 16
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3.  НАУКОВО-МЕТОДИЧНА  І ВИДАВНИЧА РОБОТА

Протягом  року  центром  при  оновленні  змісту  навчання  за  професійними
програмами  та  тематичними  короткостроковими  семінарами  формуються
начально-методичні  матеріали  з  питань  освоєння  сучасних методів  державного
управління на основі набуття відповідних вмінь та навичок.

Наукова  діяльність,  наукові  пошуково-прикладні  розробки
професорсько-викладацького складу та штатних працівників центру.

Протягом року центр займався дослідженням державної служби та служби в
органах  місцевого  самоврядування  області,  що  дозволяє  належно  планувати
потребу  в  підвищенні  кваліфікації  державних  службовців  та  посадових  осіб
місцевого  самоврядування,  аналізом  даних  про  підвищення  кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і вивченням
потреб навчання кадрів.

Центр  здійснює наукову  та  науково-методичну  роботу,  яка  спрямована  на
розширення інформаційного та методичного забезпечення навчального процесу. 

З  метою  удосконалення  науково-методичного  забезпечення  процесу
підвищення  кваліфікації  державних  службовців,  посадових  осіб  місцевого
самоврядування  та  депутатів  місцевих  рад  працівники  центру  дбають  про
підготовку  та  публікацію  статей  і  тез  у  фахових  виданнях  в  Україні.  Так,
завідувачем  навчально-методичного  відділу  у  2013 році  було  опубліковано
чотири  роботи, з  них  три публікації  за  тематикою  підвищення  кваліфікації
державних  службовців,  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  та  депутатів
місцевих рад: 

1. Надворняк  Я.М.  Документальне  забезпечення  обліку  розрахунків  з
підзвітними  особами  бюджетних  установ  /  Я.М.  Надворняк  //Економіка  і
управління:  проблеми  науки  та  практики:  зб.  матеріалів  міжнар.  наук.-практ.
Інтернет-конф., 4-5 лютого 2013 р. –  Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – 365с. – С.
350-355.

2. Надворняк  Я.М.  Облікова  політика  бюджетної  установи  /  Я.М.
Надворняк //Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: кол.
монограф. : у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т.1. –
358с. – С. 109 - 114.

3. Надворняк Я.М. Аналіз беззбитковості – засіб забезпечення рентабельного
ведення  виробництва  м’яса  великої  рогатої  худоби  в  Прикарпатті  України/
Я.М. Надворняк  //  Теоретичні  та  прикладні  аспекти  підвищення
конкурентоспроможності  підприємств:  кол.  монограф.:  у  4  т./  за  ред.
О.А. Паршиной. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т. 3. – 365с. – С. 218-224.

4. Надворняк Я.М. Методологічні аспекти бухгалтерського обліку основних
засобів  в  бюджетних  установах  /  Я.М.  Надворняк,  Л.М.  Озарко  //  Проблеми
соціально-економічного розвитку  підприємництва:  зб.  матеріалів  міжнар.  наук.-
практ.  Інтернет-конф.,  14-15 листопада 2013 року.  – Дніпропетровськ:  «Герда»,
2013, – 235с. – С. 193-196.

В  центрі  проводиться  системна  робота  щодо  підготовки  методичних
матеріалів, до розробки яких залучаються викладачі центру - провідні науковці та
викладачі  вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська,  працівники органів
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виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування, зокрема
професорсько-викладацький склад Івано-Франківського національного технічного
університету  нафти  і  газу,  Прикарпатського  національного  університету  імені
Василя  Стефаника,  працівники  Івано-Франківської  обласної  державної
адміністрації та  Івано-Франківської обласної ради.

Результати науково-методичної роботи постійно розглядаються на засіданні
навчально-методичної  ради.  Кращі  розробки  рекомендуються  до  видання  як
методичне забезпечення навчального процесу.

Власна  видавнича  база  центру  дозволяє  забезпечувати  слухачів  протягом
року  відповідними  навчально-методичними  матеріалами  та  методичними
розробками в друкованому вигляді. 

В  центрі  впродовж  багатьох  років  виходять  друком  серії  «Навчально-
методичні  матеріали»  та  «Довідково-інформаційні  матеріали»,  а  в  2013  році
запроваджена  нова  видавнича серія   «Професійна компетентність державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», навчальні матеріали
якої  сприяють  поглибленню  професіоналізації  державної  служби  та  служби  в
органах місцевого самоврядування.

Нові  вимоги до підвищення рівня професійної  компетентності  державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та швидкі динамічні зміни
у суспільстві зміщують акцент у методичному забезпеченні навчального процесу
на  оперативне  надання  інформаційної  допомоги  та  розробку  навчально-
методичних матеріалів на  електронних носіях. Наявність  сучасно обладнаного
комп’ютерного  класу  надає  можливість  створювати  електронні  матеріали  та
активно формувати власну електронну бібліотеку. 

Від  початку  жовтня  2013  року в  навчальний  процес  активно  почала
впроваджуватись  розробка  електронних  методичних  матеріалів,  які
систематизовані і підібрані відповідно до тематики навчань. Сформовані випуски
«Електронної  бібліотеки»  є корисною  енциклопедією  ділової  інформації,
користуючись  якою  слухачі  отримують  вичерпну  інформацію,  пов’язану  з  їх
професійною перепідготовкою та підвищенням кваліфікації.

У  кожному  випуску  «Електронної  бібліотеки»   представлені  тексти  та
коментарі  законодавчих   документів:  законів,  указів  Президента  України,
постанов  уряду,  нормативних  документів  міністерств  та  відомств;  містяться
тексти  навчальних  та  практичних  посібників,  представлена  розгорнута
консультація фахівців з різноманітної тематики. 

В  листопаді  2013  року  в  серії  «Навчально-методичні  матеріали»  вийшло
перше  електронне  видання «Основи  партології»,  яке є  повним  практичним
посібником і включає в себе методичні матеріали  для самостійного опрацювання
та додаткові інформаційно-довідкові відомості з навчальної дисципліни. Автором
видання  є  викладач  центру,  професор  кафедри  політології  Прикарпатського
національного  університету  імені  Василя  Стефаника,  доктор  політичних  наук,
професор Монолатій І.С.

Одним  із  видів  інформаційного  забезпечення  навчального  процесу  є
створення  методичних  матаріалів на  електронних  носіях.  У  звітному  періоді
розроблено  та  роздано  слухачам  центру  5  нових  електронних  ресурсів,  що
містять інформацію, яка сприяє ефективному підвищуванню рівня знань.
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У 2013 році вийшли друком: в серії  «Навчально-методичні матеріали»  два
видання  –  55,  56-ий  випуски,  в  серії  «Довідково-інформаційні  матеріали»  сім
видань  (від  65/13  до  71/13),  в  серії   «Професійна  компетентність  державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» (випуск 1/13),  чотири
позасерійні видання і  сім випусків «Електронної бібліотеки». Перелік зазначених
видань подано у додатку 4.

Відповідно до навчальних програм для працівників органів державної влади,
органів  місцевого  самоврядування  було  здійснено  методичний  супровід
навчального  процесу  методичними  та  довідковими  матеріали,  які  уже  були
розроблені в центрі. Їх тираж у звітному періоді склав  573 примірники.

В  електронному  форматі  протягом  2013  року  створено  577  одиниць
методичного забезпечення, виготовлено 2261 примірник друкованої  продукції. 

Створення власного бібліотечного фонду є одним із  пріоритетів діяльності
центру. 

Бібліотечний  фонд  формується  згідно  з  потребами  навчально-методичної
та науково-пошукової роботи центру і  нараховує  2348 примірників.

 Протягом трьох останніх років фонд поповнено більш як на 300 примірників,
серед яких сучасні видання з державного управління, історії України, економіки,
психології,  європейської  інтеграції,  комп’ютерних  дисциплін,  а  також
енциклопедії та словники. 

У 2013 році до бібліотеки центру надійшли  навчально-методичні посібники
від  Проекту  партнерства  Канада-Україна  "Регіональне врядування  та  розвиток"
(35 примірників), Швейцарсько-українського  проекту "Підтримка децентралізації
в  Україні"  DESPRO  (24  примірники), Проекту  розроблення  та  впровадження
публічної політики (PRISM) (140 примірників та їх електронні версії 42 компакт-
диски). Також  центру  передано  навчальні  посібники  Івано-Франківською
обласною  державною  адміністрацією  та  Калуською  районною  державною
адміністрацією в кількості 33 примірники. Всього від  названих вище організацій
отримано 199 примірників додаткових бібліотечних ресурсів та 42 компакт-диски.

Бібліотека  центру  регулярно організовує  для  слухачів  виставки  навчально-
методичної літератури за тематикою навчань, надає слухачам допомогу в підборі
інформації  для  написання  рефератів,  проводить  індивідуальні  та  групові
консультації.  Також  бібліотека  організовує  та  проводить  презентації  нових
навчальних  посібників  та  методичних  матеріалів,  які  розроблені  і  видані
в центрі:

- 8 квітня 2013 року під час навчання за професійною програмою підвищення
кваліфікації  керуючих  справами  виконавчих  апаратів  районних  рад  проведено
презентацію  нового видання  «Короткий  тлумачний  словник-довідник  з
діловодства» серії «Навчально-методичні матеріали» випуск 55;

- 9 квітня 2013  року  відбулася  презентація  першого  випуску
«Конституційно-правові  основи  та  організаційно-правові  форми  місцевого
самоврядування в  Україні» нової  видавничої  серії «Професійна компетентність
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» для слухачів
професійної програми підвищення кваліфікації; 

- 23 травня  2013  року  в  Івано-Франківській  обласній  бібліотеці  для
юнацтва в  рамках  освітніх  заходів,  приурочених  до  днів  Європи  в  Україні
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відбулася презентація видання, яке є науковою роботою авторського колективу
викладачів  і  працівників центру  «Європейські  традиції  у  розвитку місцевого
самоврядування на Прикарпатті». 

Центр  пропагує  свої  кращі  видання  і  обмінюється  ними  з  іншими
регіональними  центрами  для запровадження  їх   в   навчальний процес.  Так,
11 лютого  2013  року  на  базі  Чернігівського  центру перепідготовки  та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій під час навчання-
відкриття  проекту  за  міжнародної  участі  «Сталий  розвиток  малих  міст
Чернігівської області» було презентовано збірник наукових статей викладачів та
працівників  центру  «Європейська  традиція  у  розвитку  місцевого
самоврядування на Прикарпатті».

Бібліотека центру забезпечує навчальний процес підручниками, методичними
посібниками,  інформаційними  матеріалами  та  матеріалами  для  самоосвіти.  У
бібліотеці слухачі та викладачі центру мають можливість отримати інформацію з
відповідних галузей знань, зробити огляд преси центральних та обласних видань. 

Протягом  останнього  часу,  активними  користувачами  бібліотеки  стали  не
тільки слухачі  та  викладачі  центру,  а  і  слухачі  магістратури державної  служби
Івано-Франківського національного університету нафти і газу.

Кожного року центр здійснює підписку періодичних видань для забезпечення
підвищення  кваліфікації  державних  службовців  та  посадових  осіб  місцевого
самоврядування.  На  2014  рік  оформлено  передплату  18 найменувань  газет  та
журналів на суму  майже 10 тис. грн. 

Значну  роль  в  інформаційному  забезпеченні  навчального  процесу  відіграє
власний веб-сайт центру, створений у 2012 році. 

На його сторінках висвітлюються значні події із життя центру, стратегічні,
освітні та навчально-методичні напрями діяльності, створена он-лайн бібліотека
для самоосвіти слухачів. Користуючись веб-сайтом центру державні службовці та
посадові  особи місцевого  самоврядування  мають  змогу  без  відриву  від  роботи
отримувати  вичерпну  інформацію,  пов’язану  з  їх  професійною підготовкою та
підвищенням кваліфікації.
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4.  КОМУНІКАТИВНІ  ЗАХОДИ  ТА  НАДАННЯ  НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Центром з  метою підвищення ефективності  та  якості  навчального  процесу
організовуються  різноманітні  комунікативні  заходи  за  участю  слухачів  та
викладацького складу центру. 

Проведення  відео-конференцій широко увійшло у практику роботи центру.
Це дає можливість слухачам і викладачам спілкуватися в інтерактивному режимі
зі  своїми колегами з  інших навчальних закладів,  обмінюватися інформацією та
досвідом роботи. 

Протягом 2013 року спільно із  регіональними центрами перепідготовки  та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і  організацій  проведено
4 міжрегіональні конференції ( в on-line  режимі). 

- 22 січня  2013  року  центром  спільно з  Чернігівським  та  Чернівецьким
центрами  проведена міжрегіональна  відео-конференція «Соборність України:
минуле,  сучасність,  майбутнє»,  яка  присвячена  Дню  Соборності  та  Свободи
України. 

- 27 червня  2013 року  організована  міжрегіональна  відео-конференція
«Регіональний досвід  розвитку  лідерства  на  державній  службі  та  службі  в
органах місцевого самоврядування» в рамках співпраці Івано-Франківського та
Запорізького центрів у сфері професійного навчання управлінських кадрів. 

- 21 серпня  2013 року  спільно  з  Чернігівським,  Запорізьким  та
Кіровоградським  центрами  проведена  відео-конференція  присвячена  Дню
Незалежності  України «22-а  річниця  проголошення  незалежності  України:
здобутки і перспективи державного будівництва». 

- 6 листопада  2013 року  в  on-line   режимі  проведена  міжрегіональна
науково-практична  конференція  «Угода  про  асоціацію  України  з  ЄС:
перспективи  та  наслідки  руху  країни  до  європейських  стандартів». В
обговоренні взяли участь представники Донецького, Київського, Миколаївського,
Севастопольського,  Херсонського,  Чернігівського  центрів  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації  державних  службовців  та  посадових  осіб  місцевого
самоврядування.

Центр  активно  впроваджує  в  навчальний  процес організацію  круглих
столів,  які   сприяють  оперативному  наданню  слухачам  загальнотеоретичних
знань,  формуванню  практичних  навичок,  взаємному  збагаченню  набутим
досвідом.  До  спілкування  залучаються  провідні  викладачі-науковці  в  галузі
державного управління та місцевого самоврядування, фахівці-практики. 

В рамках проведення навчань на тематичних семінарах та за професійними
програмами підвищення кваліфікації  проведено 5 круглих столів,  в яких брали
участь 96 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування:

-  24 січня  2013 року  в рамках проведення тематичного постійно діючого
семінару «Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які
претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або
місцевого  самоврядування»  «Підготовка  запитів  про  проведення  спеціальної
перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із
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виконанням  функцій  держави  або  місцевого  самоврядування:  форма,  зміст,
додаткові документи, органи (підрозділи), які проводять спеціальну перевірку» з
відповідальними  працівниками  органів  (підрозділів),  які  проводять
спеціальну перевірку (19 посадових осіб місцевого самоврядування).

- 6 березня  2013 року організовано круглий  стіл «Контроль  і  нагляд  за
виконанням  законів  у  сфері  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації.
Практика з розгляду справ щодо адміністративних правопорушень» для слухачів
тематичного  короткострокового  семінару  «Застосування  антикорупційного
законодавства  та впровадження правил етичної поведінки в органах виконавчої
влади» за участю представників прокуратури області, що здійснюють у межах
своєї компетенції заходи щодо виявлення та розслідування адміністративних
правопорушень  у  сфері  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації
(39 державних службовців).

- 15 березня  2013 року відбувся круглий  стіл «Контроль  і  нагляд  за
виконанням законів у сфері запобігання і  протидії  корупції.  Судова практика з
розгляду справ щодо корупційних правопорушень» для працівників виконавчих
апаратів  районних  рад,  міськвиконкомів  —  слухачів  тематичного
короткострокового  семінару  «Застосування  антикорупційного  законодавства  та
впровадження правил етичної поведінки в органах місцевого самоврядування» за
участю  правоохоронних органів,  що  здійснюють у  межах  своєї  компетенції
заходи  щодо  виявлення,  припинення  та  розслідування  корупційних
правопорушень (15 посадових осіб місцевого самоврядування).

- 28 березня 2013 року спільно з управлінням державної служби Головного
управління державної  служби України в області  проведено  круглий стіл  щодо
обговорення  проекту  нового  Закону  України  «Про  службу  в  органах
місцевого самоврядування» з керівниками  організаційних відділів виконавчих
апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських рад міст районного значення
в рамках їхнього навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації
(12 посадових осіб місцевого самоврядування). 

- 8 жовтня 2013 року під час навчання  керівників і спеціалістів юридичних
відділів  виконавчих  апаратів  обласної  і  районних  рад  на  тематичному
короткостроковому  семінарі  «Правові  аспекти  діяльності  органів  місцевого
самоврядування» проведено круглий стіл з  представниками правоохоронних
органів, що  здійснюють  у  межах  своєї  компетенції  заходи  щодо  виявлення,
припинення та розслідування корупційних правопорушень.  Слухачі  мали змогу
подискутувати,  обмінятися  досвідом  та  отримати нову  інформацію щодо змін
законодавчих норм (11 посадових осіб місцевого самоврядування).

Центр  постійно  приділяє  увагу  роботі  з  молодими державними
службовцямив  і  посадовими  особоми  місцевого  самоврядування.  Тому  ряд
комунікативних заходів, що проводилися центром в 2013 році, були орієнтовані
саме на молодь:

- 20-21 березня  2013 року під час завершення навчання молодих  сільських,
селищних  голів  на  тематичному  постійно  діючому   семінарі  «Залучення
громадян до розвитку місцевого самоврядування у територіальній громаді»,
що проходило в рамках проекту «Формування громадянського суспільства у
сільських і селищних громадах Івано-Франківської області», розпочатому ще

42



у березні 2012 року за підтримки і сприяння Фонду Ганса Зайделя та Державного
міністерства внутрішніх справ Баварії (ФРН), відбувся  круглий стіл за участю
журналістів  обласної  державної  телерадіокомпанії  «Карпати»  і  редакції  газети
«Галичина».

- 15 жовтня 2013 року проведена тематична дискусія – «круглий стіл» на
тему «Європейські орієнтири розвитку місцевого самоврядування в Україні»
для активістів молодіжних громадських організацій (Школи лідерів, Молодіжної
адміністрації  області,  Молодіжного  міськвиконкому,  Ради  молодих  юристів)  за
участю  керівництва  обласної  ради,  працівників  виконавчого  апарату  обласної
ради,  Головного  управління  юстиції  Мін’юсту  України  в  області  і  обласного
телебачення  «Галичина».  Під  час  круглого  столу  відбулася   презентація
документального фільму «Баварія: суспільство ініціативних людей».

В  рамках  співпраці  центру  з  управлінням  державної  служби  Головного
управління  державної  служби  України  в  області  у  звітному  періоді  центром
проведено  такі  комунікативні  заходи,  зорінтовані  на  поєднання  теоретичних  і
практичних  питань  щодо  покращення  підготоки  управлінських  кадрів  з  новим
способом мисленням та стилем діяльності: 

- 6 лютого  2013 року  в  приміщенні  обласної  державної  адміністрації
проведено круглий  стіл з  питань  відкритості  органів  виконавчої  влади та
покращення послуг, що надаються органами державної влади. У круглому столі
взяли  участь  науковці  провідних  вузів  м.  Івано-Франківська,  керівництво  та
працівники обласної державної адміністрації, представники районних державних
адміністрації. За підсумками круглого столу центром видано «Збірник доповідей
круглого столу з питань відкритості органів виконавчої влади та проведення
конкурсу «Приязна адміністрація». 

- 5 вересня  2013 року  на  базі  центру  спільно  з  управлінням  державної
служби Головдержслужби в Івано-Франківській області було проведено круглий
стіл  на  тему  «Розвиток  лідерства  на  державній  службі». Учасники  заходу
обговорили  питання  становлення  лідера-управлінця  в  умовах  модернізації
державного управління. Засідання відбулося за участю переможців та учасників
Всеукраїнського  конкурсу  «Кращий  державний  службовець»  2013  року  та
попередніх років.

Штатні  викладачі  та  працівники  центру  протягом  2013 року  брали  участь
у 12 науково-методичних  семінарах  та  науково-практичних  конференціях,
«круглих  столах»,  наукових  дискусіях,  презентаціях,  тощо,  які  відбувалися  за
межами центру : в м. Яремче, м. Хмельницькому, м. Львові,  м. Києві, м. Вінниці,
м. Одеса та м. Івано-Франківську.

Інформація про комунікативні заходи за участю працівників центру подана в
додатку 5. 
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5.  ФІНАНСУВАННЯ  ЦЕНТРУ  І  РОЗВИТОК  НАВЧАЛЬНО-
МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

Обсяг  фінансування  із  загального  фонду  обласного  бюджету  на  утримання
центру, забезпечення навчального процесу і розвиток навчально-матеріальної бази в
2013 році склав 1256,8 тис. грн., що складає 93,4 відсотка від планового показника.
Власні надходження склали 16,1 тис. грн., або 71,6 відсотка від плану (за професійною
програмою підвищення  кваліфікації  спеціалістів  Державної  фінансової  інспекції  в
області навчання першої групи не проведено, друга група була недоукомплектована
слухачами у зв’язку із обмеженням фінансування замовника навчань). 

Обсяги фінансування із загального та спеціального фондів в 2013 році склали
разом 1272,9 тис. грн. (93,1 відсотка планових асигнувань). 

Обсяги  фінансування  центру  протягом 2001-2013 років подано на діаграмі 8.
                                                                

Протягом 2013 року поліпшено навчально-матеріальну базу центру.
В кабінеті навчально-методичного відділу встановлено роутер D-Link DIR-

300 для забезпечення безпровідного доступу до мережі Інтернет. 
Для покращення умов праці працівників та умов навчання слухачів центру

приведено  до  вимог  санітарно-гігієнічних  норм  освітлення  (для  навчальних
закладів  300-500  лк).  В  кабінеті  навчально-методичного  відділу,  в  кабінеті
директора,  в  аудиторії  №1 та  складських приміщеннях центру  демонтовано  31
світильник ламп розжарювання і замінено на 41 енергоощадний люмінесцентний
світильник. 

Для забезпечення економії енергоресурсів в  кабінеті навчально-методичного
відділу,  кабінеті  директора,  аудиторії  №1,  аудиторії  №2,  бухгалтерії
відремонтовано  одинадцять віконних пройомів із заміною зношених дерев’яних
рам на енергоощадні металопластикові вікна.

Придбано  та  встановлено  на  всі  25 комп’ютери  центру  річні  ліцензії
антивірусної  програми  ESET  NOD32  Antivirus v7.0,  що  дозволяє  ефективніше
працювати  навчальній  та  офісній  техніці:  запобігає  уповільненню  роботи
комп’ютерів,  перешкоджає  прийманню,  появі  небажаної  та  втраті  наявної
інформації, захищає бази даних центру від несанкціонованого втручання. 

Проведено  поточні  ремонти  комп’ютерів,  ноутбуків,  принтерів,
копіювальних апаратів, блоків безперебійного живлення.
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6. ДОКУМЕНТООБІГ

Всього  за  рік  опрацьовано  864 документів,  з  них  вхідних  листів  –  245.
Опрацьовано  32 розпорядження  облдержадміністрації,  а  також  38 листів
Національного  агентства  України  з  питань  державної  служби,  з  яких  взято  на
контроль  19  листів.  На  постійному  контролі  знаходиться  12 листів.  Порушень
щодо термінів виконання листів не було. Відбулося незначне зменшення обсягу
вхідної документації. Кількість створених документів зросла на 1,1 відсотка.

Відомості про документообіг у 2013 році у порівнянні з попередніми роками
подано в  таблиці 19:

Таблиця 19 
ДОКУМЕНТООБІГ ЦЕНТРУ В 2001-2013 РОКАХ

№
п/п

Групи
документів

Кількість документів
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Вхідні 259 247 265 335 327 336 311 324 318 247 252 273 245

2
Створювані
установою

203 208 165 213 188 219 210 316 364 368 394 357 362

3
Внутрішні
(накази)

134 135 137 166 194 217 224 251 261 262 273 268 258

Всього: 596 596 590 714 709 772 745 891 943 877 919 898 865

Центром протягом року підготовлено  92  листи місцевих органів влади, що
складає  103,4  відсотка  в  порівнянні  до  минулого  року,  з  них  66 -  обласної
державної адміністрації і 26 – обласної ради.
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7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Протягом 2013 року центр здійснював співпрацю з Представництвом Фонду
Ганса Зайделя (ФРН) в Україні.

За сприянням і участю Фонду   центром у 2013 році завершено реалізацію
проекту  міжнародної  технічної  допомоги «Формування  громадянського
суспільства у  сільських і  селищних громадах Івано-Франківської  області»,
який було розпочато у 2012 році.

У рамках проекту протягом року було здійснено такі заходи:
1. Проведено  навчання  40  молодих  сільських  і  селищних  голів  на

тематичному  постійно  діючому  семінарі  «Залучення  громадян  до  розвитку
місцевого самоврядування у територіальній громаді». До викладання на семінарі
був залучений викладач з ФРН доктор Юрген Вальхсхьофер. 

2.Проведено  конкурс  проектів  місцевих  ініціатив   у  пілотних  громадах.
Перед  спільним  українсько-німецьким  журі  було  презентовано  доповіді  від
восьми  робочих  груп  про  розроблені  ними  проекти  місцевих  ініціатив  із
залученням активних громадян. До складу журі увійшли референт  Фонду Ганса
Зайделя,  доктор,  професор Ю.Вальхсхьофер,  начальник  відділу  забезпечення
моніторингу  обласних  програм  та  аналізу  бюджету  виконавчого  апарату  Івано-
Франківської обласної ради, кандидат економічних наук Н.Косаревич та директор
центру Б.Волошинський. Рішенням журі сім сільських голів були рекомендовані
для ознайомчої поїздки у Федеративну Республіку Німеччину. 

3.Протягом  12–18  травня  2013  року організовано  і  проведено  ознайомчу
поїздку делегації посадових осіб місцевого самоврядування області у складі  семи
молодих сільських голів, першого заступника голови Івано-Франківської обласної
ради Олександра Левицького і директора центру Богдана Волошинського у місто
Дінкельсбюль  (Земля  Баварія)  у  Федеративній  Республіці  Німеччині.  У  складі
делегації також перебували журналіст і оператор Івано-Франківського  обласного
телебачення «Галичина»,  які виконали знімання відеоматеріалів  для підготовки
циклу телепередач і фільму  про візит. 

4.На  основі  знятих  тележурналістами  відеоматеріалів  обласним
телебаченням  «Галичина»  підготовлено  цикл  телепередач  про  візит  делегації
посадових  осіб  місцевого  самоврядування  Івано-Франківської  області  до  міста
Дінкельсбюль  у  Баварії  і  вивчений  ними  німецький  досвід  розвитку  місцевого
самоврядування.  Ці  передачі   демонструвалися  після  випусків  вечірніх  новин
протягом травня – червня 2013 року. Обласним телебаченням «Галичина»  також
було  зроблено  документальний  телевізійний  фільм  «Баварія:  суспільство
ініціативних людей», який демонструвався в ефірі протягом вересня 2013 року. У
центрі цей фільм використовувався у четвертому кварталі при організації заходів
до  проведення  Європейського тижня місцевої  демократії  та  проведенні  виїзних
тематичних  семінарів  «Актуальні  проблеми  реформування  місцевого
самоврядування відповідно до європейських стандартів».

5.Проведено  підсумковий тематичний короткостроковий семінар  «Розвиток
громадянського  суспільства  у  сільських  і  селищних  громадах», під  час  якого
проведено засідання «круглого столу» з питань обміну досвідом удосконалення і
впровадження  проектів.  Усім  учасникам  семінару  надано  компакт-диск  з
презентаціями  проектів  та  телевізійним  фільмом,  а  також збірник  матеріалів  з
коротким описом кращих проектів, розроблених учасниками.
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Директор

Заступник 
директора

Головний 
бухгалтер

Навчально-
методичний відділ 

4 штатні одиниці

Навчально-
організаційний 

відділ 
2 штатні одиниці

Методичний 
кабінет 

1 штатна одиниця

Лабораторія 
технічних засобів 

навчання 
1 штатна одиниця

8. СТРУКТУРА  І  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ

До  структури  центру  входять  навчально-методичний,  навчально-
організаційний  відділи,  методичний  кабінет  і  лабораторія  технічних  засобів
навчання. (рис. 1.)

Рис.1. Структура Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Станом на 31 грудня 2013 року штат центру складав 11 штатних одиниць. Усі
працівники мають повну вищу освіту (один - за освітньо-кваліфікаційним рівнем
“магістр  державного  управління”,  три  -  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем
“магістр державної служби”), з них один працівник центру має науковий ступінь
кандидата економічних наук. 

Статус  державного  службовця  відповідно  до  розпорядження  Кабінету
Міністрів  України від  29  квітня  1996 року  № 321-р  мають  чотири працівники
центру: директор, заступник директора,  завідувачі  навчально-організаційного та
навчально-методичного відділів.
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Додаток 1

ПЕРЕЛІК ЗМІН ПЛАНУ-ГРАФІКА У 2013 РОЦІ

1. Навчання, які вилучено з плану-графіка:
1.1.  одне  навчання  за  професійною  програмою  підвищення  кваліфікації
спеціалістів територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в
області у зв’язку із відсутністю замовлення територіальних органів центральних
органів  виконавчої  влади  в  області,  з  причини  недостатнього  фінансування
підвищення кваліфікації державних службовців;

1.2.   один тематичний постійно діючий семінар  "Планування та моніторинг
реалізації інвестиційних проектів за допомогою методів сіткового аналізу" для
працівників районних державних адміністрацій і міськвиконкомів – у зв’язку із
відмовою замовника від його  проведення,  відповідно до  листа Управління з
упровадження  економічних  реформ,  євроінтеграції  та  інвестицій
облдержадміністрації від 20.02.2013р. №77/022/29/2-13;

1.3.  чотирнадцять виїзних  одноденних  семінарів  «Актуальні  проблеми
реформування  державної  служби»  для  працівників   обласної,  районних
державних адміністрацій  –  у  зв’язку  із  перенесенням  термінів  впровадження
нових нормативно-правових актів з питань правового регулювання державної
служби,  за  результатами  проведення  консультацій  з  Управлінням  державної
служби  Головдержслужби  України  в  області  та  з  метою  економії  коштів
обласного бюджету;

1.4.  чотирнадцять виїзних  одноденних  семінарів  «Актуальні  проблеми
реформування  служби в  органах  місцевого  самоврядування»  для  працівників
виконавчих апаратів  районних рад,  виконавчих комітетів  міських,  селищних,
сільських  рад  –  у  зв’язку  із  перенесенням  термінів  впровадження  нових
нормативно-правових актів з питань правового регулювання служби в органах
місцевого  самоврядування,  за  результатами  проведення  консультацій  з
Управлінням державної служби Головдержслужби України в області та з метою
економії коштів обласного бюджету.

2. Навчання, які було додатково включено до плану-графіка:
2.1.  шістнадцять виїзних  одноденних  семінарів  «Актуальні  проблеми
реформування місцевого самоврядування в Україні відповідно до європейських
стандартів»  для  працівників  виконавчих  апаратів  районних  рад,  виконавчих
комітетів  міських,  селищних,  сільських  рад,  райдержадміністрацій,  депутатів
місцевих рад – відповідно до уточнених планів-графіків на листопад-грудень
2013 року; 

2.2. два тематичних  короткострокових  семінари  "Запобігання  і  протидія
корупції  в  органах  виконавчої  влади"  для  працівників  управлінь  і  відділів
головного  управління  Держземагенства  в  області  –  на  виконання  листів  від
25.02.2013  №189/07  і  від  03.10.2013  №741/07   Головного  управління
Держземагенства в Івано-Франківській області (за кошти замовника);
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2.3.  три  тематичних  короткострокових  семінари  "Актуальні  проблеми
реформування  державної  служби"  для  працівників   Головного  управління
Державної  казначейської  служби  України  в  Івано-Франківській  області  –  на
виконання  листа  від  14.10.2013  №03-18/278-6065  Головного  управління
Державної  казначейської  служби  України  в  Івано-Франківській  області  (за
кошти замовника);
2.4.  два тематичних  короткострокових  семінари  "Підготовка  спеціалістів  до
здійснення соціального супроводу сімей,  які  опинилися у складних життєвих
обставинах"  для  фахівців  із  соціальної  роботи  районних,  міських  центрів
соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  –  відповідно  до  листа
облдержадміністрації  від  22.10.2013  №1076/0/2-13/01-143,  на  виконання  п.6
розпорядження  облдержадміністрації  від  21.12.2012  №929  «Про  завдання
органів виконавчої влади області, визначені Президентом України Януковичем
В.Ф. на Всеукраїнській нараді з питань захисту дитини 04 грудня 2012 року»;

2.5.  один тематичний  короткостроковий  семінар  "Забезпечення  населення
товарами  та  організація  роботи  підприємств  торгівлі  в  умовах  особливого
періоду" для працівників управлінь (відділів) економіки райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,  які  відповідають  за  планування  нормованого  забезпечення
населення  продовольчими та непродовольчими товарами в особливий період –
на виконання листа обласної державної адміністрації від 06.12.2013 №14-193;

2.6. один тематичний короткостроковий семінар "Реалізація державної політики
у  сфері  надання  адміністративних  послуг"  для  заступників  голів
райдержадміністрацій, міських голів (міст обласного значення) з економічних
питань – відповідно до листа Департаменту економіки облдержадміністрації від
28.11.2013р.  №06/09-987,  на  виконання  доручення  Віце-прем’єр-міністра
України від 30 серпня 2013 року №26788/3/1-13 щодо підвищення кваліфікації
державних  службовців  і  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  з  питань
надання адміністративних послуг;

2.7.  один тематичний  короткостроковий  семінар  "Надання  адміністративних
послуг"  для  керівників,  адміністраторів  районних,  міських  центрів  надання
адміністративних  послугу  –  відповідно  до  листа  Департаменту  економіки
облдержадміністрації  від  28.11.2013р.  №06/09-987, на  виконання  доручення
Віце-прем’єр-міністра  України  від  30  серпня  2013  року  №26788/3/1-13  щодо
підвищення  кваліфікації  державних  службовців  і  посадових  осіб  місцевого
самоврядування з питань надання адміністративних послуг.
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Додаток 3

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 Спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрацій, VІІ категорія посад

1.2
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій, державні службовці VІ

категорії посад

1.3
Керівники загальних відділів виконавчих апаратів районних рад, виконавчих комітетів

міських рад міст районного значення

1.4
Керівники організаційних відділів виконавчих апаратів районних рад, виконавчих

комітетів міських рад міст районного значення
1.5 Керуючі справами виконавчих апаратів районних рад
1.6 Керівники структурних підрозділів, які ведуть  питання інформаційно-аналітичної

роботи,  райдержадміністрацій та виконкомів міських рад
1.7 Спеціалісти, які ведуть питання інформаційно-аналітичної роботи,

облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконкомів міських рад
1.8 Спеціалісти - землевпорядники виконавчих комітетів сільських та селищних рад
1.9 Секретарі сільських та селищних рад
1.10 Головні бухгалтери, спеціалісти з бухгалтерського обліку виконавчих комітетів

сільських та селищних рад
1.11 Спеціалісти Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області

2. Тематичний короткостроковий семінар:

2.1 “Правове регулювання трудових відносин та соціального забезпечення працівників
державних установ”, 3 дні

2.2 “Застосування антикорупційного законодавства та впровадження правил етичної
поведінки в органах виконавчої влади”, 2 дні

2.3 “Застосування антикорупційного законодавства та впровадження правил етичної
поведінки в органах місцевого самоврядування”, 2 дні

2.4 “Забезпечення доступу до публічної інформації”, 2 дні
2.5 "Бухгалтерський облік та звітність у бюджетних установах",  3 дні
2.6 "Правове регулювання земельних відносин",  3 дні
2.7 "Підготовка проектів і програм розвитку місцевого самоврядування", 2 дні
2.8 "Лідерство і формування команди", 3 дні
2.9 “Планування службової кар’єри”, 3 дні
2.10 “Техніка комунікації і ведення переговорів”, 3 дні
2.11 “Правові аспекти діяльності  органів місцевого самоврядування”,  2 дні
2.12 “Правові аспекти діяльності місцевих органів виконавчої влади”,  2 дні
2.13 “Транскордонне співробітництво”, 2 дні
2.14 "Актуальні питання удосконалення діяльності державних службовців", 2 дні
2.15 "Менеджмент і лідерство у державних органах", 2 дні
2.16 "Розвиток громадянського суспільства у сільських і селищних громадах", 3 дні
2.17 "Ефективне спілкування з відвідувачами місцевих органів влади", 2 дні
2.18 "Сприяння місцевих органів влади розвиткові туризму", 2 дні
2.19 "Актуальні питання реалізації інвестиційної та інноваційної політики в області", 3 дні
2.20 "Підготовка спеціалістів до здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у

складних життєвих обставинах", 3 дні
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2.21 "Організація та проведення соціальної роботи з питань створення та соціального
супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу", 2 дні

2.22 "Антивірусний захист персонального комп'ютера", 1 день
2.23 "Організація електронного документообігу", 2 дні
2.24 "Використання та налаштування електронної пошти", 1 день
2.25 "Створення та адміністрування сайтів", 3 дні
2.26 "Адміністрування комп'ютерних мереж", 2 дні
2.27 "Налаштування операційної системи персонального комп'ютера", 1 день
2.28 "Підготовка спеціалістів до здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у

складних життєвих обставинах", 3 дні
2.29 “Забезпечення населення товарами та організація роботи підприємств торгівлі в умовах

особливого періоду”, 1 день
2.30 “Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг”, 1 день
2.31 “Надання адміністративних послуг”, 2 дні
2.32 “Актуальні проблеми реформування державної служби”, 1 день
2.33 "Запобігання і протидія корупції в органах виконавчої влади", 1 день

3. Виїзний тематичний семінар:

3.1 “Застосування правових механізмів запобігання і протидії корупції у державних
органах та в органах місцевого самоврядування”, 1 день

3.2 “Актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні відповідно до
європейських стандартів”, 1 день

4. Тематичний постійно діючий семінар:

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

4.2 “Сучасні інформаційні технології  у сфері державного управління”, І рівень (текстовий
редактор), 5 днів

4.3 “Сучасні інформаційні технології  у сфері державного управління”, ІІ рівень
(електронні таблиці), 5 днів

4.4 “Сучасні інформаційні технології  у сфері державного управління”, ІІІ рівень
(мультимедійні презентації, комунікаційні технології), 5 днів

4.5 “Використання в роботі кадрових служб системи “Картка”, 2 дні
4.6 “Мобілізаційна робота”, 2 дні

4.7

"Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують
на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого

самоврядування", 
2 дні

4.8 «Організація роботи служби персоналу органу виконавчої влади», 4 дні

4.9 “Залучення громадян до розвитку місцевого самоврядування у територіальній громаді”, 
4 дні

4.10 "Методика проведення функціонального обстеження діяльності державних органів", 2
дні

4.11 "Особливості використання комп'ютерної програми МS Excel у сфері соціального
захисту населення", 4 дні
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Додаток 4

ВИДАННЯ ЦЕНТРУ 2013 РОКУ
№ Назва Автор Тираж
1 2 3 4

Серія «Навчально-методичні матеріали»
1 Короткий словник-

довідник з діловодства 
Вип. 55 

В.М.  Пахомов,  викладач  кафедри  соціальних
комунікацій  та  права  Івано-Франківського
національного  технічного  університету  нафти  і  газу,
кандидат філологічних наук

20

2 ОСНОВИ 
ПАРТОЛОГІЇ (Історія та 
теорія політичних партій і 
партійних систем): Курс 
лекцій (електронне 
видання)
Вип. 56 

І.С.Монолатій,  професор  кафедри  політології
Прикарпатського  національного  університету  імені
Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор

15

Серія «Довідково-інформаційні матеріали»
1 Збірник нормативно-

правових актів щодо 
організації проведення 
спеціальної перевірки 
відомостей щодо осіб, які 
претендують на зайняття 
посад, пов’язаних із 
виконанням функцій 
держави або місцевого 
самоврядування 
Вип.65/13

М.М.  Матковська,  викладач  обласного  центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій

129

2 Здійснення соціальної 
роботи із сім'ями, які 
опинилися у складних 
життєвих обставинах 
Вип. 66/13

Укладачі:  Микитчак  В.М.,  начальник  відділу
методичного  забезпечення  соціальної  роботи  Івано-
Франківського обласного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді;  Бура Л.М., головний спеціаліст
відділу  методичного  забезпечення  соціальної  роботи
Івано-Франківського  обласного  центру  соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді

50

3 Соціальна робота з питань 
створення та 
супроводження прийомних
сімей та дитячих будинків 
сімейного типу
Вип. 67/13

Н.  М.  Герасимів,  головний  спеціаліст  відділу
методичного  забезпечення  соціальної  роботи
обласного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та
молоді,  О.М.  Румак,  директор  дитячо-юнацького
пластового центру 52

4 Використання МS Excel у 
сфері соціального захисту 
населення: збірник 
лабораторних робіт MS 
Excel 
Вип.68/13

О.В. Корнута, доцент кафедри комп’ютерної графіки
національного  технічного  університету  нафти  і  газу,
кандидат  технічних  наук,  доцент;  В.А.  Корнута,
доцент  кафедри комп’ютерної  графіки  національного
технічного  університету  нафти  і  газу,  кандидат
технічних наук

14

5 Дотримання чинного  
законодавства про оплату 
праці працівників 
навчальних закладів, 
видатки на утримання яких
здійснюються з бюджетів 
сіл, селищ, міст районного 
значення: Збірник 
нормативних документів та
навчально-методичних  
матеріалів 
Вип.69/13  

М.М.  Матковська, викладач  обласного  центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій

25

6 Доступ до публічної 
інформації 
Вип.70/13 

Н.  В.  Шотурма,  завідувач  сектору  забезпечення
доступу  до  публічної  інформації  відділу  роботи  із
зверненнями  громадян  апарату  обласної  державної
адміністрації, магістр державної служби

40
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№ Назва Автор Тираж
1 2 3 4

7 Всеукраїнський конкурс 
«Кращий державний 
службовець» (на допомогу 
учасникам ІІ туру 
Конкурсу: практичні 
рекомендації, завдання, 
тести) 
Вип.71/13 

Л. В. Бойчук, заступник директора обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій;  Н.  В.  Кухарська,  завідувач  сектору
реалізації  державної  політики  у  сфері  державної
служби  та  місцевого  самоврядування  Управління
державної  служби  Головного  управління  державної
служби  України  в  Івано-Франківській  області;
О. П. Гайдай,  методист  навчально-методичного
відділу  обласного  центру  перепідготовки  та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств, установ і організацій

50

СЕРІЯ «Професійна компетентність державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування» (Започаткована 08. 04. 2013 р.)
1 Конституційно-правові 

основи та організаційно-
правові форми місцевого 
самоврядування в Україні

І.І. Дейдей, заступник начальника відділу правового та
кадрового  забезпечення  виконавчого  апарату  Івано-
Франківської обласної ради 15

Позасерійні видання
1 ЗВІТ ПРО РОБОТУ Івано-

Франківського обласного 
центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ і організацій за 
2012 рік 

Авторський колектив  працівників обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій

24

2 Збірник доповідей 
круглого столу з питань 
відкритості органів 
виконавчої влади та 
проведення конкурсу 
«Приязна адміністрація»

Авторський  колектив:  С.В.  Онищук,  С.А.
Каліфіцький, Н.В. Шотурма, Р.Б. Стасько, І.Т. Мацюк,
В.В.  Старченко,  Б.І.  Волошинський,  К.Й.  Олійник,
Л.П. Білищак; відп. за випуск С.В. Онищук;   100

3 Проект «Формування 
громадянського 
суспільства у сільських і 
селищних громадах івано-
франківської області»кращі
розробки учасників

Б.І.  Волошинський,  директор  обласного  центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій;  Т.З.  Павлишин,  методист  навчально-
методичного відділу обласного центру перепідготовки
та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів
державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій

50

4 Європейський тиждень 
місцевої демократії.
Інформаційний буклет

Б.І.  Волошинський,  директор  обласного  центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій

500

Електронна Бібліотека 
1 "Реформування місцевого 

самоврядування в Україні"
Випуск 1.

Л.І.Яковенко,  завідувач  методичного  кабінету
обласного  центру  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,
органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств,  установ  і  організацій,  Т.З.Павлишин,
методист  навчально-методичного  відділу  обласного
центру  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,
установ і організацій 

15
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№ Назва Автор Тираж
1 2 3 4

2 "Актуальні проблеми 
реформування державної 
служби"
Випуск 2.

Л.І.Яковенко,  завідувач  методичного  кабінету
обласного  центру  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,
органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств,  установ  і  організацій,  Т.З.Павлишин,
методист  навчально-методичного  відділу  обласного
центру  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,
установ і організацій 

90

3 "Транскордонне 
співробітництво"
Випуск 3.

З.Б.  Мазур,  заступник  начальника  відділу
євроінтеграції  та  інвестицій  управління  з
упровадження  економічних  реформ,  євроінтеграції  та
інвестицій  обласної  державної  адміністрації,
Г.М.Висоцька,  методист  навчально-методичного
відділу  обласного  центру  перепідготовки  та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств,  установ  і  організацій,  Т.З.  Павлишин,
методист  навчально-методичного  відділу  обласного
центру  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,
установ і організацій

20

4 "Удосконалення 
антикорупційного 
законодавства: останні 
зміни" 
Випуск 4.

Л.В. Бойчук,  заступник директора  обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій,  О.П. Гайдай,  методист  навчально-
методичного відділу обласного центру перепідготовки
та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів
державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
державних  підприємств,  установ  і  організацій,
Т.З. Павлишин,  методист  навчально-методичного
відділу  обласного  центру  перепідготовки  та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств, установ і організацій

20

5 "На допомогу кадровику " 
(зміни, передбачені 
Законом України "Про 
державну службу")  
Випуск 5.

М.М.  Матковська,   викладач  обласного  центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій  ,  О.П.Гайдай,  методист  навчально-
методичного відділу обласного центру перепідготовки
та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів
державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
державних  підприємств,  установ  і  організацій,
Т.З. Павлишин,  методист  навчально-методичного
відділу  обласного  центру  перепідготовки  та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств, установ і організацій

30

6 "Участь у конкурсах 
проектів та програм 
розвитку місцевого 
самоврядування" 
Випуск 6.

Л.В. Бойчук, заступник директора  обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій,  Г.М.  Висоцька,  методист  навчально-
методичного відділу обласного центру перепідготовки
та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів
державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
державних  підприємств,  установ  і  організацій,
Т.З. Павлишин,  методист  навчально-методичного
відділу  обласного  центру  перепідготовки  та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств, установ і організацій

35
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№ Назва Автор Тираж
1 2 3 4

7 "Надання адміністративних
послуг" 
Випуск 7.

Л.В. Бойчук,  заступник директора  обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій,  О.П.  Гайдай,  методист  навчально-
методичного відділу обласного центру перепідготовки
та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів
державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
державних  підприємств,  установ  і  організацій,
Т.З. Павлишин,  методист  навчально-методичного
відділу  обласного  центру  перепідготовки  та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств, установ і організацій

22

Роздатковий матеріал та Електронний ресурс
1 Правове регулювання 

земельних відносин: 
Спеціальна добірка 
матеріалів, відповідно до 
нових нормативних актів 
України [Електрон. ресурс]

М.М.  Капусняк,  начальник  юридичного  відділу
Головного  управління  Держземагентства  в  Івано-
Франківській області 145

2 Нормативно-правові акти 
та методичні рекомендації 
щодо інформаційно-
аналітичної діяльності 
[Електрон. ресурс]

Р.Б.  Стасько,  перший  заступник  начальника
управління – начальник відділу політичного аналізу та
прогнозу  інформаційно-аналітичного  управління
обласної державної  адміністрації,  магістр державного
управління

20

3 Організація і проведення 
функціональних обстежень
органів державної влади: 
збірка матеріалів 
[Електрон. ресурс]

Л.В.  Бойчук,  заступник  директора  обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій,  Т.З.  Павлишин,  методист  навчально-
методичного відділу обласного центру перепідготовки
та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів
державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій

21

4 Збірник методичних 
матеріалів з питань 
організації профспілкової  
роботи [Електрон. ресурс]

М.Ю.  Мельник, завідувач  відділу   організаційно-
масової  роботи  обласного  комітету  профспілки
працівників державних установ 34

5 Презентації та видання 
центру на тему "Техніка 
комунікації та ведення 
переговорів"[Електрон. 
ресурс]

Л.І.  Яковенко,  завідувач  методичного  кабінету
обласного  центру  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,
органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств,  установ  і  організацій;  Р.О. Шкварла,
завідувач  лабораторії  ТЗН  обласного  центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій

29

6 Підготовка проектів і 
програм розвитку 
місцевого самоврядування

Л.В.  Бойчук,  заступник  директора  обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій

88
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№ Назва Автор Тираж
1 2 3 4

7 Пам’ятка щодо подання 
декларації про майно, 
доходи, витрати і 
зобов'язання фінансового 
характеру

О.П.Гайдай, методист навчально-методичного відділу
обласного  центру  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,
органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств, установ і організацій

144

8 Інформація щодо надання 
запитів для проведення 
спецперевірки кадровими 
службами в Івано-
Франківській області

М.М.  Матковська,  викладач  обласного  центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій

114

9 Вивчаємо Закон України 
«Про правила етичної 
поведінки»

Л.І.  Яковенко,  завідувач  методичного  кабінету
обласного  центру  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,
органів  місцевого  самоврядування,  державних
підприємств, установ і організацій

114

10 Підстави для припинення 
державної служби, 
передбачені Законом 
України "Про державну 
службу"

М.М.  Матковська,  викладач  обласного  центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій

30

11 Методичні рекомендації та 
роз’яснення для фахівців із 
соціальної роботи 
районних, міських центрів 
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

Г.С.Боднар,  директор  обласного  центру  соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

70
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Додаток 5

УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ 
В КОМУНІКАТИВНИХ ЗАХОДАХ У 2013 РОЦІ

№
п/п

Назва заходу Місце проведення Хто брав участь

Д
ат

а
п

р
ов

ед
ен

н
я 

1 2 3 5 4

1.
1

Міжрегіональна 
науково-практична веб-
конференція 
«Соборність України: 
минуле, сучасність, 
майбутнє»

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

Волошинський Богдан 
Іванович, 
Чернігівський та 
Чернівецький центри 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ і організацій

22
.0

1.
20

13
 

2.
2

Круглий стіл 
«Підготовка запитів про 
проведення спеціальної 
перевірки відомостей 
щодо осіб, які 
претендують на зайняття 
посад, пов’язаних із 
виконанням функцій 
держави або місцевого 
самоврядування: форма, 
зміст, додаткові 
документи, органи 
(підрозділи), які 
проводять спеціальну 
перевірку»

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

Відповідальні працівники 
органів (підрозділів), які 
проводять спеціальну 
перевірку
(В рамках проведення 
тематичного постійно 
діючого семінару 
«Організація проведення 
спеціальної перевірки 
відомостей щодо осіб, які 
претендують на зайняття 
посад, пов’язаних із 
виконанням функцій 
держави або місцевого 
самоврядування» )

24
.0

1.
20

13
 

3.
3

Круглий стіл з питань 
відкритості органів 
виконавчої влади та 
покращення послуг, що 
надаються органами 
державної влади та 
проведення конкурсу 
«Приязна адміністрація»

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

Волошинський Богдан 
Іванович, 
Управління державної 
служби Головдержслужби 
України в області, керівник 
апарату обласної державної 
адміністрації, начальники 
управлінь ОДА, керівники 
територіальних органів 
центральних органів 
виконавчої влади в області, 
голови громадських рад 
райдержадміністрацій, 
викладачі магістратури 
державної служби ІФНТУНГ 
та Прикарпатського 
національного університету 
імені Василя Стефаника

06
.0

2.
20

13
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№
п/п

Назва заходу Місце проведення Хто брав участь

Д
ат

а
п

ро
ве

де
н

н
я 

1 2 3 5 4

4.
4

Презентація збірника 
наукових статей 
«Європейські традиції у 
розвитку місцевого 
самоврядування на 
Прикарпатті»

Чернігівський центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування,
державних підприємств, 
установ і організацій,
м. Чернігів

Волошинський Богдан 
Іванович, слухачі 
Чернігівського центру 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ і організацій

11
.0

2.
20

13
 

5.
5

Всеукраїнська науково-
практична конференція
за міжнародною участю 
«Формування 
регіонального лідера: 
виклики сьогодення»

Хмельницький центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування,
державних підприємств, 
установ і організацій,
м. Хмельницький

Бойчук Любомир 
Васильович, 
Мазурак Василь 
Михайлович

28
.0

2.
-0

3.
03

.2
01

3

6.
6

Круглий стіл 
«Контроль і нагляд за 
виконанням законів у 
сфері забезпечення 
доступу до публічної 
інформації. Практика з 
розгляду справ щодо 
адміністративних 
правопорушень» 

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

Представники 
прокуратури області, що 
здійснюють у межах своєї 
компетенції заходи щодо 
виявлення та розслідування 
адміністративних 
правопорушень у сфері 
забезпечення доступу до 
публічної інформації.

06
.0

3.
20

13
 

7.
7

Круглий стіл 
«Контроль і нагляд за 
виконанням законів у 
сфері запобігання і 
протидії корупції. Судова
практика з розгляду 
справ щодо корупційних 
правопорушень» 

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

Представники 
правоохоронних органів, 
що здійснюють у межах 
своєї компетенції заходи 
щодо виявлення, 
припинення та 
розслідування корупційних 
правопорушень. 15

.0
3.

20
13

 

8. Прес-конференція та 
круглий стіл
з журналістами обласної 
державної 
телерадіокомпанії 
«Карпати» і редакції 
газети «Галичина» щодо 
обговорення перебігу 
реалізації проекту 
«Формування 
громадянського 
суспільства у сільських 
та селищних радах Івано-
Франківської області»

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

Волошинський Богдан 
Іванович, доктор 
Юрген Вальхсхьофер, 
представник Фонду Ганса 
Зайделя в Україні

21
.0

3.
20

13
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№
п/п

Назва заходу Місце проведення Хто брав участь

Д
ат

а
п

р
ов

ед
ен

н
я 

1 2 3 5 4

9.
8

Круглий стіл 
щодо обговорення нового
проекту  Закону  України
«Про  службу  в  органах
місцевого
самоврядування»

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

Працівники центру, 
науковці, Управління 
державної служби 
Головного управління 
державної служби в області, 
представники обласної ради,
викладачі магістратури 
Івано-Франківського 
національного університету 
нафти і газу, слухачі 
професійної програми 
підвищення кваліфікації - 
завідувачі організаційних 
відділів виконавчих апаратів
районних рад, виконавчих 
комітетів міських рад міст 
районного значення.

28
.0

3.
20

13

10.
1

Презентація нового 
видання «Короткий 
тлумачний словник-
довідник з діловодства»
(В рамках навчання за 
професійною програмою 
підвищення кваліфікації 
керуючих справами 
виконавчих апаратів 
районних рад)

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

Бойчук Любомир 
Васильович , 
Пахомов Володимир 
Миколайович, автор 
видання, кандидат 
філологічних наук, викладач
кафедри соціальних 
комунікацій та права Івано-
Франківського 
національного технічного 
університету нафти і газу, 
Яковенко Людмила 
Іванівна

08
.0

4.
20

13

11.
1

Презентація 
нової видавничої серії 
«Професійна 
компетентність 
державних службовців та
посадових осіб місцевого
самоврядування»

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

Бойчук Любомир 
Васильович, 
Дейдей Ігор Іванович, 
автор першого випуску 
нової серії, заступник 
начальника відділу 
правового та кадрового 
забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради, 
Яковенко Людмила 
Іванівна, слухачі центру

09
.0

4.
20

13

12.
1

Щорічна Всеукраїнська
науково-практична 
конференція 
за міжнародною участю 
«Модернізація 
державного управління 
та європейська інтеграція
України» 

Національна академія 
державного управління 
при Президентові України,
м. Київ

Волошинський Богдан 
Іванович, експертна група 
Координаційної ради 
Національної академії 
державного управління при 
Президентові України

24
-2

6.
04

.2
01

3

13. Участь у ознайомчому 
візиті з метою вивчення 
європейського і, зокрема,
німецького досвіду 
розвитку місцевого 
самоврядування 

Федеративна Республіка 
Німеччини, 
м. Дінкельсбюль 
(Земля Баварія)

Волошинський Богдан 
Іванович, сільські та 
селищні голови Івано-
Франківської області

12
-1

8.
05

. 2
01

3 
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№
п/п

Назва заходу Місце проведення Хто брав участь

Д
ат

а
п

ро
ве

де
н

н
я 

1 2 3 5 4

14.
1

Науково-тематична 
виставка 
«Дні Європи в Україні»

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

Яковенко Людмила 
Іванівна, слухачі центру

13
.0

5.
20

13

15.
1

Міжнародна науково-
практична конференція
«Збалансований розвиток
громад – основа сталого 
розвитку територій» та 
нарада керівників 

Центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування,
державних підприємств, 
установ і організацій 
Вінницької області, 
м. Вінниця

Бойчук Любомир 
Васильович, керівники 
регіональних закладів 
перепідготовки і 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ і організацій

16
-1

8.
05

.2
01

3

16. Семінар з питань 
взаємодії з 
громадськістю, 
організований 
Секретаріатом Кабінету 
Міністрів України 

Львівська обласна 
державна адміністрація, 
м. Львів

Яковенко Людмила 
Іванівна

17
.0

5.
20

13

17.
1

Презентація збірника 
наукових статей 
«Європейська традиція у 
розвитку місцевого 
самоврядування на 
Прикарпатті»
(освітні заходи, 
приурочені до днів 
Європи в Україні)

Івано-Франківська обласна
бібліотека для юнацтва, 
м. Івано-Франківськ

Волошинський Богдан 
Іванович, 
Монолатій Іван 
Сергійович, науковий 
редактор видання, професор 
кафедри політології 
Прикарпатського 
національного університету 
імені Василя Стефаника, 
доктор політичних наук,
Яковенко Людмила 
Іванівна

23
.0

5.
20

13

18.
1

Розгорнута книжкова 
виставка 
«Кращий державний 
службовець»

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

Яковенко Людмила 
Іванівна, учасники ІІ туру 
щорічного Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий 
державний службовець»

27
.0

5.
20

13
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19.  Міжнародна науково-
практична конференція
«Професіоналізація 
державної служби в 
контексті європейської 
інтеграції: інституційні 
та кадрові аспекти»

Івано-Франківська 
область,
м. Яремче

Волошинський Богдан 
Іванович

07
.0

6.
20

13

20.
1

Відео-конференція 
«Регіональний досвід 
розвитку лідерства на 
державній службі та 
службі в органах 
місцевого 
самоврядування»

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

Волошинський Богдан 
Іванович, 
Запорізький
обласний центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ і організацій

27
.0

6.
20

13

21. Виїзний семінар в 
рамках реалізації 
Програми заходів щодо 
розвитку лідерства в 
Івано-Франківській 
області на 2013-2015 
роки та Проекту 
«Формування 
громадянського 
суспільства у сільських 
та селищних громадах 
Івано-Франківської 
області»

Чернігівський центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування,
державних підприємств, 
установ і організацій,
м. Чернігів

Волошинський Богдан 
Іванович, 
делегація Профспілкової 
асоціації молодих сільських 
голів Прикарпаття

15
-1

9.
07

. 2
01

3 

22.
1

Міжрегіональна 
науково-практична веб-
конференція 
«22-а річниця 
проголошення 
незалежності України: 
здобутки і перспективи 
державного будівництва»

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

Волошинський Богдан 
Іванович,
Чернігівський, Запорізький 
та Кіровоградський центри 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ і організацій

21
.0

8.
20

13

23.
2

Круглий стіл 
«Розвиток лідерства на 
державній службі»

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

Бойчук Любомир 
Васильович,
Управління державної 
служби Головдержслужби 
в області,
переможці та учасники 
Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний 
службовець» 2013 року та 
попередніх років

05
.0

9.
20

13
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24.
3

Всеукраїнська нарада 
та щорічні Рішельєвські 
академічні читання 
«Модернізація державної
служби в умовах 
реалізації політики 
європейської інтеграції» 

Одеський регіональний 
інститут державного 
управління Національної 
академії державного 
управління при 
Президентові України та 
Одеська національна 
юридична академія, м. 
Одеса

Бойчук Любомир 
Васильович, керівники 
регіональних та обласних 
центрів перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ і організацій

24
-2

8.
09

. 2
01

3 

25.
4

Круглий стіл 
з представниками 
правоохоронних органів

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

Бойчук Любомир 
Васильович, відповідальні 
працівники, що 
здійснюють у межах своєї 
компетенції заходи щодо 
виявлення, припинення та 
розслідування корупційних 
правопорушень 

08
.1

0.
20

13

26.
5

Презентація 
документального 
фільму 
«Баварія: суспільство 
ініціативних людей»

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

Волошинський Богдан 
Іванович, керівництво 
обласної ради, Управління 
державної служби 
Головдержслужби України в
області, слухачі професійної
програми підвищення 
кваліфікації

14
.1

0.
20

13
 

27.
6

Тематична дискусія –
круглий стіл 
«Європейські орієнтири 
розвитку місцевого 
самоврядування в 
Україні»

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

Волошинський Богдан 
Іванович,
активісти молодіжних 
громадських організацій 
(Школи лідерів, Молодіжної
адміністрації області, 
Молодіжного 
міськвиконкому, Ради 
молодих юристів) 

15
.1

0.
20

13
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28.
7

Науково-методичний 
семінар 
«Методичне 
забезпечення здійснення 
підготовки, 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
державних службовців і 
посадових осіб місцевого
самоврядування з питань 
європейської інтеграції та
євроатлантичного 
співробітництва»

Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ 

Бойчук Любомир 
Васильович, представники 
Національного агентства 
України з питань державної 
служби та Центру адаптації 
державної служби до 
стандартів ЄС, науковці, 
Управління державної 
служби Головного 
управління державної 
служби в області, 
представники обласної ради,
викладачі магістратури 
Івано-Франківського 
національного університету 
нафти і газу

30
-3

1.
10

.2
01

3

29.
8

Міжрегіональна 
науково-практична 
конференція 
( в on-line режимі) 
«Угода про асоціацію 
України з ЄС: 
перспективи та наслідки 
руху країни до 
європейських стандартів»

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

Бойчук Любомир 
Васильович,
Донецький, 
Київський, 
Миколаївський, 
Севастопольський, 
Херсонський, Чернігівський 
центри перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
державних службовців та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування, 
представники влади, науки, 
громадськості, слухачі 
центрів

06
.1

1.
20

13
 

30.
1

Семінар у рамках 
програми технічної 
допомоги ЄС – ТАІЕХ 
«Структура та 
подальший розвиток 
соціального діалогу в 
Україні»

Національна академія 
державного управління 
при Президентові України 
м. Київ

Волошинський Богдан 
Іванович

04
-0

7.
12

.2
01

3
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Додаток 6

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКАМИ ЦЕНТРУ У 2013 РОЦІ

Працівник центру
Назва закладу, де проходив

навчання
Вид навчання, дата

Петрик 
Жанна Романівна, 
спеціаліст І категорії 
навчально-
організаційного 
відділу центру

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

м. Київ

Тематичний короткостроковий
семінар «Забезпечення безперервної

освіти державних службовців та
посадових осіб місцевого

самоврядування»,
08-19 лютого 2013 року

Волошинський 
Богдан Іванович,  
директор центру

Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів Національної 
академії державного управління 
при Президентові України,
м. Київ

Професійна програма підвищення
кваліфікації для керівників та
організаторів навчання закладів

системи підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого

самоврядування та кадровий резерв
на ці посади,

07 – 20 квітня 2013 року

Надворняк 
Ярослава 
Миколаївна, 
завідувач навчально-
методичного відділу 
центру

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

Тематичний короткостроковий
семінар "Правове регулювання

трудових відносин та соціального
забезпечення працівників державних

установ",
03-05 червня 2013 року

Гайдай 
Оксана Петрівна,
методист навчально-
методичного відділу 
центру

Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів Національної 
академії державного управління 
при Президентові України,
м. Київ

Тематичний короткостроковий
семінар «Застосування сучасних

освітніх технологій в системі
підвищення кваліфікації», 
14-15 жовтня 2013 року
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Додаток 7

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

(за статистичними даними станом на 31 грудня 2013 р.)

Назва органу влади
Кількість

осіб

•    Місцеві державні адміністрації 2581

•    Територіальні органи центральних органів виконавчої влади 5561

•    Органи місцевого самоврядування 3147

•    Органи судової влади і прокуратури 821
РАЗОМ 12110

Діаграма 11
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ЗВІТ ПРО РОБОТУ
Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
за 2013 рік
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Віддруковано на поліграфічній дільниці лабораторії технічних засобів центру, 
м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46, тел. (03422) 77-58-33

83


