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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 2016 рік 

 
 

1. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ЦЕНТРУ 
 

У 2016 році центр працював відповідно до затвердженого засновниками 
перспективного плану роботи, погодженого із Національним агентством 
України з питань державної служби плану-графіка підвищення кваліфікації 
кадрів у центрі на 2016 рік та відповідно до завдань, визначених 
у Перспективному плані роботи обласної державної адміністрації на 2016 рік, 
затвердженому розпорядженням обласної державної адміністрації від 
29.12.2015 № 927, та Плані роботи обласної ради сьомого демократичного 
скликання на 2016 рік, затвердженому рішенням обласної ради від 18.03.2016 
№ 110-4/2016.  

У звітному періоді відповідно до об’єктивних причин, обґрунтованих 
додаткових завдань і потреб навчання кадрів первинний план-графік на 2016 
рік за погодженням із засновниками регулярно уточнювався  і актуалізувався. 

Основними причинами внесення змін до плану-графіка навчань у центрі 
були вилучення з плану окремих навчань і заміна їх навчаннями більш 
актуальної тематики на виконання директивних документів Кабінету Міністрів 
України, за дорученням засновників та заявками місцевих органів  виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, а також через недостатні обсяги 
фінансування на ці цілі у замовників. 

Всього у 2016 році за погодженням із засновниками з плану-графіка було 
вилучено 20 запланових навчальних заходів та додатково включено 24 інші 
навчальні заходи, проведено 3 заміни (перелік змін плану-графіка подано у 
додатку 1). 

Проведені зміни і уточнення плану-графіка навчань у центрі на 2016 рік  
не вплинули на зниження основних планових показників роботи центру: всього 
у звітному періоді проведено 110 навчальних заходів (при 108 планових), на 
яких навчання пройшли 2778 слухачів (при 2398 за планом) або (за формою 
звітності Нацдержслужби) 2479 державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування. 

Таким чином план-графік навчань в центрі на 2016 рік за кількістю 
навчальних заходів виконаний на 101,9 відсотка, а за загальною кількістю 
слухачів – на 115,8 відсотка (докладніша інформація подана в додатку 2).  

В підсумку обсяг навчальної роботи у людино-днях щодо навчання 
працівників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування за кошти загального фонду обласного бюджету склав 
відповідно 6768 людино-днів, а щодо навчання працівників територіальних 
органів центральних органів виконавчої влади в області за кошти державного 
бюджету – відповідно 104 людино-дні. 

Характеристику інтенсивності навчальної діяльності центру в 2001-
2016 роках подано  додатку 3.  
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Показники навчальної діяльності центру в 2016 році у порівнянні з 
попередніми роками подані у додатках 4 і 5.  

 

2. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

В 2016 році головною метою навчального процесу і навчально-методичної 
роботи центру було поглиблення і оновлення управлінських, правових, 
соціальних, фінансово-економічних професійних знань слухачів та набуття 
ними організаторських і комунікаційних навичок управлінської діяльності. 

 Протягом 2016 року центром реалізовано 63 навчальні програми, з них 
розроблено 22 нові, оновлено 36 існуючих навчальних програм, що складає 92,1 
відсотка від загального числа реалізованих навчальних програм. У звітному 
періоді використано лише 5 навчальних програм, розроблених в попередні 
роки, що складає 7,9 відсотків від загального числа реалізованих у 2016 році 
навчальних програм, (таблиця 1): 

Таблиця 1 

Розроблено програм Оновлено програм Період 
ПППК КТС ПДТС ВТС ВСЬОГО ПППК КТС ПДТС ВТС ВСЬОГО 

Січень - 1 - - 1 2 1 - - 3 
Лютий  - 1 - - 1 - 4 - - 4 
Березень - 2 - 1 3 1 3 - - 4 
Квітень - 4 - - 4 1 11 - - 12 
Травень - - - - - - 2 - - 2 
Червень - - - - - - 2 - - 2 
Липень - - - - - - - - - - 
Серпень - - - - - - - - - - 
Вересень - 4 - - 4 - 4 - - 4 
Жовтень - 1 1 1 3 - 1 1 - 2 
Листопад - 6 - - 6 - 1 - - 1 
Грудень - - - - - - 1 - 1 2 

ЗА РІК - 19 1 2 22 4 30 1 1 36 
 

До викладання у центрі в 2016 році залучено на засадах погодинної оплати 
праці 176 викладачів. В тому числі навчальні заняття проводили 8 докторів 
наук, в тому числі 5 професорів, 29 кандидатів наук (з них 9 або 31,03 відсотка 
кандидатів наук з державного управління), 12 магістрів державної служби, 
16 магістрів державного управління та 111 викладачів-практиків без наукових 
ступенів і вчених звань. Протягом року заняття в центрі проводили 39 науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів, працівники органів влади 
різного рівня – 116 та представників громадських організацій – 21 (у тому числі 
6 працівників центру). 

Протягом 2016 року викладачі провели в центрі 2001 академічну годину 
занять, з них за професійними програмами проведено 936 академічних годин 
або 46,8 відсотка, за програмами тематичних семінарів – 1065 (в тому числі за 
програмами тематичних короткострокових семінарів – 737 академічних годин, 
за програмами тематичних постійно діючих семінарів – 232 академічні години і 
за програмами виїзних тематичних семінарів – 96 академічних годин) 
академічних годин або 53,2 відсотка від загальної кількості проведених 
навчальних годин.  
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В звітному періоді із загальної кількості академічних годин докторами 
наук, професорами і кандидатами наук проведено 566 академічних годин (28,3 
відсотка), в тому числі докторами наук, професорами – 37 академічних годин 
(1,8 відсотка), кандидатами наук – 529 академічних годин (26,4 відсотка), (з них 
кандидатами наук з державного управління проведено 126 академічних годин 
(23,8 відсотка від кількості годин, проведених кандидатами наук, що на 1,4 
відсотка більше, ніж у 2015 році).  

Протягом 2016 року навчальні заняття у центрі 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, Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти, а також 
керівники та провідні фахівці апарату та структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації, обласної ради, виконавчого комітету Івано-
Франківської міської ради, Національного агентства України з питань 
державної служби, Міжрегіонального управління Національного Агентства 
України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та 
Тернопільській областях,  Головного управління Держгеокадастру в області, 
Головного управління Національної поліції в області, Івано-Франківської 
обласної прокуратури, Головного управління Державної фіскальної служби 
України в області, Державної пенітенціарної служби України в Івано-
Франківській області, Головного територіального управління юстиції в області, 
Головного управління статистики в Івано-Франківській області, Управління 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в 
області, Управління Державної міграційної служби України в Івано-
Франківській області, Регіонального офісу реформ в області, Івано-
Франківського обласного військового комісаріату, Головного управління 
Державної казначейської служби України в області, Головного управління 
Пенсійного фонду України в області, Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності, Державного архіву області, Обласної 
універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка, Ради професійних спілок 
області, регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги в Івано-Франківській області, Обласного центру зайнятості, 
Обласного центру практичної психології та соціальної роботи, Обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління Державної 
архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області, Івано-
Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства, 
ТОВ «Софт Експаншен Україна», громадських та благодійних організацій: 
Івано-Франківської громадської організації «Центр допомоги «Людина», 
Благодійого Фонду «Карітас УГКЦ-Івано-Франківськ», Міжрегіональної 
громадської організації «Еталон», регіональні представники від електронного 
майданчика «Українська універсальна біржа» та від асоціації «Регіонального 
туристично-інформаційного центру (м. Івано-Франківськ)», Івано-Франківської 
обласної психоневрологічної лікарні №3, Івано-Франківського осередку 
громадської організації «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків 
психотравмуючих подій», а також 6 штатних працівників центру. 
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2.1. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ У 2016 РОЦІ 
 

Серед пріоритетних напрямів навчання слухачів центру у 2016 році 
особливо актуальними були такі: 

- впровадження нового законодавства про державну службу; 
- запобігання та протидії корупції; 
- навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації уперше 
обраних на посаду у 2015 році сільських і селищних голів та секретарів 
сільських і селищних рад; 

- організації та здійснення публічних закупівель; 
- соціальної політики; 
- популяризації вивчення англійської мови; 
- участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний 

службовець». 
 

2.1.1. Підвищення кваліфікації державних службовців з питань 
впровадження нового законодавства про державну службу. 

 

З метою належного впровадження Закону України «Про державну службу» 
від 10.12.2015 року №889-VІІІ та на виконання пункту 2 Плану заходів щодо 
реалізації Стратегії реформування державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №227-р, 
центром у 2016 році проведено чотири навчання керівників служб управління 
персоналом апаратів і структурних підрозділів облдержадміністрації та 
райдержадміністрацій на короткостроковому тематичному семінарі 
«Впровадження нового законодавства про державну службу», якими охоплено 
166 слухачів – керівників і працівників служб управління персоналом апаратів і 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації та апаратів районних 
державних адміністрацій, районних рад.  

В звітному періоді центром проведено також навчання 25 працівників 
управлінь та відділів Головного управління Державної казначейської служби в 
Івано-Франківській області на тематичному короткостроковому семінарі 
«Практичні аспекти впровадження нового законодавства про державну 
службу». 

Питання щодо впровадження нового законодавства у сфері державної 
служби центром в 2016 році було включено до навчальних модулів 
професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців – 
керівників і спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрацій, (VІ-
VІІ) категорій посад "Б" та "В". 

Окремі питання щодо впровадження нового законодавства у сфері 
державної служби також були включені центром до навчальних програм 
таких тематичних короткострокових семінарів: «Правові аспекти діяльності 
місцевих органів виконавчої влади», «Захист прав та інтересів дітей», 
«Актуальні питання удосконалення діяльності державних службовців», 
«Правове регулювання трудових відносин та соціального забезпечення 
працівників державних установ», «Управління змінами в умовах реалізації 
реформи децентралізації влади в Україні», «Організаційна робота у місцевих 
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органах виконавчої влади», «Службова кар’єра державного службовця», 
навчанням на яких охоплено 110 державних службовців. 

У 2016 році центром проведено чотирнадцять навчань для працівників 
районних державних адміністрацій за програмою виїзного тематичного 
семінару «Актуальні проблеми реформування державної служби», якими 
охоплено 566 слухачів, з них 546 державних службовців місцевих органів 
виконавчої влади та 16 державних службовців територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади.  

Всього навчанням з питань впровадження нового законодавства у 
сфері державної служби  охоплено 876 державних службовців. 

 

Для методичного та інформаційного забезпечення навчань щодо 
впровадження нового законодавства про державну службу центром у звітному 
періоді розроблено такі навчально-методичні та роздаткові матеріали: 

1. Серія «Навчально-методичні матеріали» 
- випуск 65  «Теоретичні засади управління персоналом у сфері публічної 

служби: особистість та колектив: навчальний посібник», автор Витко Т.Ю. 
(тираж 22 примірники); 

- випуск 67 «Службова кар’єра державних службовців в Україні: 
навчально-методичний посібник», автор Витко Т.Ю. (тираж 25 примірників); 

- випуск 68 серії «Навчально-методичні матеріали» «Аспекти етичних 
правил поведінки публічних службовців: навчально-методичний посібник», 
автор Яремин І.І. (тираж 5 примірників). 

2. Серія «Довідково-інформаційні матеріали» 
- випуск 103/16  «Підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування» (тираж 10 примірників). 
3. «Електронна бібліотека» 
- випуск 5/16 «Навчально-методичні матеріали до тематичного 

короткострокового семінару «Практичні аспекти впровадження законодавства 
про державну службу» (20 компакт-дисків); 

- випуск 3 для спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрацій, 
(VІІ) категорії посад «В», які навчалися за професійною програмою підвищення 
кваліфікації (18 компакт-дисків); 

- випуск 4 для керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, 
(VІ) категорії посад «Б», які навчалися за професійною програмою підвищення 
кваліфікації (10 компакт-дисків). 

4. Позасерійні видання: 
- «Закон України «Про державну службу» (тираж 184 примірники); 
- «Методичні рекомендації для начальників організаційних відділів 

районних державних адміністрацій» (тираж 21 примірник); 
- «Завдання конкурсних випробувань для учасників другого туру 

щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» для 
слухачів тематичного короткострокового семінару «Актуальні питання 
удосконалення діяльності державних службовців» (тираж 29 примірників); 

- «Перелік тестових питань на перевірку знання Конституції України, 
законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та 
спеціального законодавства, затверджених наказом Національного агентства 
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України з питань державної служби та Міністерства юстиції України 06.05.2016 
року №97/1328/5» (тираж 53 примірники); 

- «Роз’яснення щодо впровадження Закону України «Про державну 
службу» від 10.12.2015 року № 889-VІІІ» (тираж 64 примірники). 

5. Комплекти роздаткових матеріалів: 
- «Нормативно-правові акти з питань оплати праці державних службовців» 

(59 комплектів); 
- «Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на 

зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»» (53 комплекти). 
Загальний тираж навчально-методичних матеріалів з питань 

впровадження нового законодавства у сфері державної служби, 
розповсюджених центром для слухачів у 2016 році склав 573 примірники, з 
них: 

- друкованих видань        – 525; 
- в електронному вигляді – 48. 

 

З метою більш ширшого охоплення  державних слухачів вивченням  
нового законодавства у сфері державної служби центром у звітному 
використовувалися такі підходи до організації навчання управлінських кадрів 
як надання методично-консультативної допомоги шляхом поширення в 
органах влади друкованих та електронних видань центру з цієї тематики: 

- 18 травня 2016 року передано обласній державній адміністрації як 
методичну допомогу нове позасерійне  видання центру «Роз’яснення щодо 
впровадження Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року 
№889-VIII» (11 примірників); 

- 09 червня 2016 року центром надано як консультаційну допомогу 
Міжрегіональному управлінню Національного агентства України з питань 
державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській 
областях 10 (десять) примірників нового методичного матеріалу «Завдання 
конкурсних випробувань для учасників другого туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» для 
розповсюдження серед працівників обласної державної адміністрації – 
учасників II туру конкурсу «Кращий державний службовець».  

 

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

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній 
службі та службі в органах місцевого самоврядування» від 06 липня 2011 року 
№ 642 та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної 
програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки» від 29 квітня 2015 року №265 
центром в 2016 році проводилися навчання державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії 
проявам корупції, етичної поведінки, врегулювання конфлікту інтересів та       
з вивчення положень нового антикорупційного законодавства України,      



 9

на яких особливу увагу зверталося роз’ясненням особливостей щодо здійснення 
в 2016 році заходів фінансового контролю та впровадження системи 
електронного декларування. 

З цією метою центром у звітному періоді розроблено та оновлено            
6 програм спеціалізованих тематичних семінарів, з них 4 програми тематичних 
короткострокових семінарів «Застосування антикорупційного законодавства  
в органах виконавчої влади» для уповноважених  осіб з питань запобігання  
та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації та 
райдержадміністрацій, «Застосування антикорупційного законодавства в 
органах місцевого самоврядування» для уповноважених осіб з питань 
запобігання та виявлення корупції – працівників виконавчих апаратів районних 
рад, міськвиконкомів, 2 програми «Окремі питання практичного 
застосування нового антикорупційного законодавства» для працівників 
управлінь та відділів Головного управління Державної казначейської служби в 
Івано-Франківській області та працівників управлінь та відділів Управління 
Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Івано-Франківській 
області та 2 програми виїзних тематичних семінарів «Практичні аспекти 
застосування антикорупційного законодавства» для працівників апарату, 
керівників структурних підрозділів Коломийської районної державної 
адміністрації та Коломийської районної ради і «Система електронного 
декларування: подання та заповнення електронних декларацій» для 
посадових осіб місцевого самоврядування V-VІІ категорій посад Івано-
Франківського міськвиконкому.  

Навчанням на цих семінарах охоплено всього 129 слухачів, з них 23 
працівники органів місцевого самоврядування, 27 працівників місцевих органів 
виконавчої влади та 79 працівників територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади. 

Питання з антикорупційної тематики в 2016 році центром були включені 
до програм  9 тематичних семінарів, таких як «Впровадження нового 
законодавства про державну службу» (4 програми) для керівників служб 
персоналу структурних підрозділів обласної та районних державних 
адміністрацій, “Правові аспекти діяльності місцевих органів виконавчої 
влади” для керівників і спеціалістів юридичних відділів облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів, «Актуальні питання 
удосконалення діяльності державних службовців» для керівників і 
спеціалістів обласної і районних державних адміністрацій – учасників другого 
туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», “Захист 
прав та інтересів дітей” для працівників служб у справах дітей 
облдержадміністрації та райдержадміністрацій, «Управління змінами в 
умовах реалізації реформи децентралізації влади в Україні» для керівників 
апаратів райдержадміністрацій, керуючих справами виконавчих комітетів 
міських рад та «Актуальні проблеми реформування державної служби» для 
працівників райдержадміністрацій.  

Всього навчанням програмами цих тематичних семінарів охоплено 1082 
слухачі, з них 382 – за програмами тематичних короткострокових семінарів і 
700 – за програмами виїзних тематичних семінарів.  
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Модулі з вивчення нового антикорупційного законодавства України 
були включені до чотирьох оновлених професійних програм підвищення 
кваліфікації державних службовців – керівників та спеціалістів структурних 
підрозділів райдержадміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування 
– сільських, селищних голів і секретарів сільських та селищних рад. У 2016 
році центром за цими програмами проведено чотири навчання, якими охоплено 
всього 302 слухачі, з них 10 керівників, 15 спеціалістів райдержадміністрацій, 
175   сільських, селищних голів і 102  секретарі сільських, селищних рад. 

 

Всього протягом звітного періоду різними навчаннями з питань 
запобігання і протидії проявам корупції охоплено 1384 слухачі, в тому числі 
862 державні службовці місцевих органів влади, 401 посадова особа місцевого 
самоврядування, 104 державні службовці територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади та 17 працівників бюджетних установ.  

 

З метою глибшого вивчення питання антикорупційної тематики слухачі 
забезпечувалися розробленими в центрі новими методичними матеріалами в 
друкованому та електронному вигляді. Так, у серії «Довідково-інформаційні 
матеріали» у 2016 році вийшов друком випуск 99/16 «Тестові питання до 
Закону України «Про запобігання корупції» (тираж 74 примірники).  

 Для слухачів тематичних короткострокових семінарів «Окремі питання 
практичного застосування нового антикорупційного законодавства» та 
«Впровадження нового законодавства про державну службу» підготовлено і 
розтиражовано: 

- випуск 4/16 «Електронної бібліотеки» – «На допомогу кадровику»: 
навчально-методичний матеріал по електронному декларуванню» (40 компакт-
дисків); 

- випуск 6/16 «Електронної бібліотеки» з навчально-методичними 
матеріалами  з антикорупційної тематики до тематичного короткострокового 
семінару «Окремі питання практичного застосування нового антикорупційного 
законодавства» для працівників управлінь та відділів Головного управління 
Державної казначейської служби в Івано-Франківській області (65 компакт-
дисків). 

- позасерійне видання «Методичні рекомендації щодо заповнення 
декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та іншими особами» (тираж 163 примірники). 

 

Загальна кількість методичних матеріалів з антикорупційної 
тематики, розповсюджених центром для слухачів у 2016 році склала              
342 примірники, з них: 

- друкованих видань        – 237; 
- в електронному вигляді – 105. 

 

У звітному періоді також оновлено рубрику «Запобігання корупції» веб-
сайту центру, до якої внесено нові нормативно-правові акти та методичні 
матеріали  з питань нової антикорупційної тематики. 
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2.1.3. Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації 
уперше обраних на посаду у 2015 році сільських і селищних голів та 
секретарів сільських і селищних рад 

 

Протягом січня–вересня 2016 року у центрі проведено 11 навчань (7 груп 
сільських, селищних голів та 4 групи секретарів сільських та селищних рад) за 
професійними програмами підвищення кваліфікації для новообраних посадових 
осіб місцевого самоврядування. Всього навчання пройшли 175 сільських, 
селищних голів і 102 секретарі сільських та селищних рад, які уперше обрані на 
посаду. 

 

На допомогу цій категорії слухачів професійної програми підвищення 
кваліфікації, викладачами та штатними працівниками центру розроблений і 
виданий тиражем у 284 компакт-диски випуск 1/16 серії «Електронна 
бібліотека» «На допомогу новообраним посадовим особам місцевого 
самоврядування», який включив у себе такі розділи: 

1. Територіальна організація влади в Україні; 
2.Правове забезпечення служби в органах місцевого самоврядування; 
3. Антикорупційне законодавство та його практичне застосування; 
4. Управління місцевими фінансами та бюджетом; 
5. Організація роботи органів місцевого самоврядування; 
6. Навчальні посібники для органів місцевого самоврядування, розроблені 

Асоціацією міст України (АМУ) в рамках проекту «Діалог». Розробка є 
своєрідним нормативно-практичним довідником-путівником для новообраних 
посадових осіб місцевого самоврядування. 

 

2.1.4. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань організації та здійснення публічних 
закупівель 

 

В 2016 році центром на базі комп’ютерного класу для працівників 
місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та 
бюджетних установ і організацій області проведено  16 тематичних семінарів з 
питань практичних аспектів використання електронної системи публічних 
закупівель.  

Навчанням охоплено 257 слухачів, в тому числі 90 посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, 41 державний службовець місцевих органів 
виконавчої влади, 125 працівників бюджетних установ та 1 працівник 
територіального органу центрального органу виконавчої влади. 

Окремі питання щодо організації та здійснення публічних закупівель,  
зокрема: особливості здійснення публічних закупівель в органах місцевого 
самоврядування, здійснення електронних державних закупівель, система 
електронних закупівель Prozorro та принципи роботи системи Prozorro, центром 
були включені до програми тематичного короткострокового семінару 
«Бухгалтерський облік і звітність у сільських і селищних радах в умовах 
реформи децентралізації фінансової системи». Навчанням на семінарі охоплено 
87 слухачів, в тому числі 80 посадових осіб органів місцевого самоврядування 
та 7 працівників бюджетних установ. 
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Для методичного забезпечення цього семінару викладачами центру 
підготовлено випуск 104/16 серії «Довідково-інформаційні матеріали» 
«Особливості здійснення закупівель в органах місцевого самоврядування», 
укладач Косаревич Н.Б. (тираж 87 примірників). Матеріали випуску будуть 
використані слухачами в процесі практичної організації та здійснення 
публічних закупівель у їхніх сільських і селищних радах.  

12 липня 2016 року в центрі проведено семінар-навчання з питань 
особливостей застосування Закону України «Про державні закупівлі» та 
впровадження в області системи електронних закупівель ProZorro, 
організований спільно з обласною радою. Участь у проведенні навчань взяли 
представники електронних майданчиків E-tender та Zakupki.prom.ua. 
Учасниками навчання стали працівники закладів соціальної сфери і соціального 
захисту, а також представники інших обласних установ і організацій спільної 
власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області, знайомилися з 
законодавчими основами, навчалися практичним крокам роботи в системі 
публічних закупівель. Всього в заході взяли участь близько 60 осіб. 

 

Всього навчанням у центрі з питань організації та здійснення електронних 
публічних закупівель було охоплено 344 слухачі, в тому числі державних 
службовців місцевих органів виконавчої влади – 41, працівників 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади – 1, посадових 
осіб органів місцевого самоврядування – 170 та інших працівників бюджетних 
установ – 132. 

 

2.1.5. 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 

 

У 2016 році центром приділялася увага вивченню питань реалізації 
державної соціальної політики.  

За цією тематикою в звітному періоді центром проведено 9 навчань 
слухачів на тематичних короткострокових семінарах, в тому числі 4 навчання 
для спеціалістів районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, а саме: «Раннє виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у 
складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги», «Соціальна 
робота з сім’ями/особами, які опинилися у складних життєвих обставинах і 
постраждали від торгівлі людьми», «Надання соціальних послуг сім’ям 
учасників антитерористичної операції», «Організація та здійснення соціальної 
роботи з найуразливішими верствами населення», 3 навчання для працівників 
структурних підрозділів соціальної сфери облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, районних рад, бюджетних установ на 
семінарах «Механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми в Україні. Ідентифікація осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми», «Стоп насильству у сім’ї», «Правове регулювання трудових 
відносин та соціального забезпечення працівників державних установ» та          
2 навчання на тематичному короткотерміновому семінарі «Захист прав та 
інтересів дітей» для працівників служб у справах дітей облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів.  
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У центрі протягом року на тематичних короткострокових семінарах            
з питань реалізації державної соціальної політики пройшли навчання всього 
214 слухачів, з них 37 працівників органів місцевого самоврядування, 
117 державних службовців місцевих органів виконавчої влади, 2 державні 
службовці територіальних органів центральних органів виконавчої влади та 
58 інших працівників державних установ.  

 

Викладачами та працівниками центру у звітному періоді підготовлено 
слухачам довідково-інформаційні, електронні, навчально-методичні             
та презентаційні матеріали з питань реалізації державної соціальної 
політики.  

До таких розробок належать випуск 101/16 серії «Довідково-інформаційні 
матеріали» «Практичні поради психолога сім’ям учасників АТО» (тираж 
25 примірників), два випуски серії «Електронна бібліотека»: «Соціальна 
робота із сім’ями (особами), які перебувають у складних життєвих 
обставинах» (23 компакт-диски) та «Соціальна робота із сім’ями (особами), 
які перебувають у складних життєвих обставинах і постраждали від 
торгівлі людьми» (20 компакт-дисків).  

Також викладачами центру до занять на цих семінарах розроблено            
20 електронних навчально-методичних презентаційних матеріалів. 

 

2.1.6. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань щодо популяризації вивчення 
англійської мови 

 

На виконання Указу Президента України від 16.11.2015 року № 641/2015 
«Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» та 
розпорядження обласної державної адміністрації від 14.12.2015 р. № 862 "Про 
затвердження плану заходів щодо популяризації вивчення англійської мови на 
2016 рік" центром було розроблено і реалізовано план заходів щодо 
популяризації  та вивчення англійської мови у 2016 році. 

До 01 березня на веб-сайті центру працівниками підібрано та розміщено 
посилання (лінки) на Інтернет-ресурси, які допомагають користувачам 
самостійно вивчити іноземні (у тому числі англійську) мови, та веб-сайти 
бібліотек англомовної літератури. 

До професійних програм підвищення кваліфікації спеціалістів, керівників 
структурних підрозділів районних державних адміністрацій, на яких навчалося 
28 слухачів, включено заняття “Методичні підходи щодо самостійного 
вивчення англійської мови з використанням ресурсів мережі Інтернет та 
бібліотек області”, до проведення якого залучено фахівця обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка.  

Спільно з відділом літератури іноземними мовами обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. І. Франка центром організовано для слухачів для 
слухачів тематичних короткострокових семінарів “Управління змінами в 
умовах реалізації реформи децентралізації влади в Україні”, “Сприяння 
розвитку інститутів громадянського суспільства”, “Бухгалтерський облік та 
звітність у бюджетних установах”, “Удосконалення системи контролю             
у місцевих органах виконавчої влади” проведення практичних занять-
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презентацій: “Рік англійської мови в Україні. Можливості самостійного 
вивчення іноземної мови з використанням ресурсів мережі Інтернет та бібліотек 
області” та “Методичні підходи щодо самостійного вивчення англійської мови   
з використанням ресурсів мережі Інтернет та бібліотек області”. Заходами         
з популяризації англійської мови на цих навчальних заходах охоплено всього 
126 слухачів, з них 77 державних службовців місцевих органів виконавчої 
влади, 39 посадових осіб місцевого самоврядування та 10 інших працівників 
бюджетних установ. 

Центром розроблено буклет «Рік англійської мови в Україні 2016», який 
отримали під час навчань слухачі професійних програм підвищення 
кваліфікації та слухачі тематичних короткострокових семінарів, до програм 
яких були включені заняття з популяризації англійської мови (тираж 197 
примірників). 

У звітному періоді центром на допомогу слухачам, які виявили бажання 
самостійно вивчати англійську мову, підготовлено електронний ресурс 
«Посібники та підручники з самостійного вивчення та удосконалення знань 
англійської мови» (випуск «Бібліотека державного службовця», №5).  

Слухачів тематичних короткострокових семінарів  «Організаційна робота 
у місцевих органах виконавчої влади», «Бухгалтерський облік та звітність у 
бюджетних установах» (2 навчальні групи), «Удосконалення системи контролю 
у місцевих органах виконавчої влади» центром забезпечено Пам'яткою 
користувача «Англійська мова для державних службовців», підготовленої 
обласною універсальною бібліотекою ім. І.Франка  (тираж  88 примірників).  

Для районних державних адміністрацій центром передано як методичну 
допомогу державним службовцям для самостійного вивчення та удосконалення 
знань іноземної мови упорядковану добірку електронних видань для 
самостійного вивчення англійської мови (16 компакт-дисків) та буклет «Рік 
англійської мови в Україні 2016» (14 примірників).  

З метою популяризації методик самостійного вивчення іноземної мови 
центром надано електронний ресурс «Посібники та підручники з самостійного 
вивчення та удосконалення знань англійської мови» (20 компакт-дисків) та 
буклет «Рік англійської мови в Україні» (20 примірників) як методичну 
допомогу працівникам районних і міських рад області. 

У першому півріччі центром проведена робота щодо вивчення потреби у 
навчанні державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 
на тематичному постійно діючому семінарі «Англійська мова», розроблено  
програму тематичного постійно діючого семінару «Англійська мова» та 
проведено добір викладачів для проведення занять на семінарі. А у жовтні-
грудні 2016 року проведено навчання 10 слухачів на тематичному постійно 
діючому семінарі «Англійська мова». До проведення занять для фахівців 
структурних підрозділів Івано-Франківської обласної державної адміністрації    
з вивчення англійської мови був залучений фахівець кафедри англійської 
філології Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника.  

Всього протягом 2016 року у центрі підвищили кваліфікацію з питань 
популяризації та вивчення англійської мови всього 179 слухачів, з них 44 
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посадові особи місцевого самоврядування, 123 державних службовців і 12 
інших працівників бюджетних установ області. 

Інформація про підвищення кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування області в центрі за іншими 
напрямками навчань подано в додатках 11 та 12. 

 

2.2. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ  
ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ У ЩОРІЧНОМУ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ  
«КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ» 

 

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 2016 році на базі центру 
проходив другий тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний 
службовець».  

Для належної підготовки учасників другого туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» до участі у 
конкурсних випробуваннях центром проведено навчання на тематичному 
короткостроковому семінарі «Актуальні питання удосконалення діяльності 
державних службовців». У навчаннях прийняв участь 21 слухач – державні 
службовці місцевих органів виконавчої влади (в тому числі 17 осіб або 80,9 
відсотків віком до 35 років). 

Участь у другому турі конкурсу взяли 29 державних службовців місцевих 
органів виконавчої влади (з них 19 осіб або 65,5 відсотка віком до 35 років), в 
тому числі 3 керівники і 4 спеціалісти обласної державної адміністрації та 
10 керівників і 12 спеціалістів районних державних адміністрацій. Практика 
показує, що не всі переможці першого туру  конкурсу беруть участь у другому 
турі. 

Дані про участь державних службовців у першому та другому турах 
щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» подано 
в додатку 6. 

Динаміка участі державних службовців в рамках другого туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» за 2009–2015 роки 
приведена на діаграмі 1: 
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3.  НАУКОВО-МЕТОДИЧНА  І ВИДАВНИЧА РОБОТА 
 

У звітному періоді в центрі відповідно до потреб навчання управлінських 
кадрів проводилася системна робота по розробці та створенню навчально-
методичних матеріалів, до розробки яких окрім штатних працівників 
залучалися і викладачі центру – провідні науковці та викладачі вищих 
навчальних закладів м. Івано-Франківська, працівники Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради. 

Навчально-методичні матеріали розроблялися і видавалися як в 
паперовому форматі, так  і в електронному вигляді. 

Власна видавнича база центру дозволяє оперативно забезпечувати 
слухачів відповідними навчально-методичними розробками, інформаційними 
та роздатковими матеріалами в друкованому вигляді. Вже впродовж багатьох 
років в центрі виходять друком серії «Навчально-методичні матеріали» та 
«Довідково-інформаційні матеріали». Переважно випуски серій – це видання  
з державного управління, місцевого самоврядування, а також політології та 
земельного права, соціальної та гендерної політики, антикорупційного 
законодавства. Цьогорічна тематика цих випусків стосувалася реформи 
державної служби, децентралізації фінансової системи держави, 
бухгалтерського обліку в бюджетних установах, запровадження електронного 
документообігу, розвитку громадянського суспільства, антикорупційного 
законодавства, особливостям здійснення закупівель за бюджетні кошти, тощо. 

У навчальний процес впроваджується розробка методичних матеріалів на 
електронних носіях – серія «Електронна бібліотека», які систематизуються і 
підбираються відповідно до тематики навчань. Матеріали, які містять 
електронні випуски, можуть бути використані слухачами як у процесі занять, 
так і у самостійній роботі іншими державними службовцями, оскільки легко 
тиражуються а також розміщуються на веб-сайті центру.  

 

У 2016 році вийшли друком: в серії «Навчально-методичні матеріали» 
4 видання – 65, 66, 67, та 68-ий випуски (загальний тираж 93 примірники),         
в серії «Довідково-інформаційні матеріали» 12 нових видань (від 93/16 до 
104/16) (загальний тираж 625 примірників), 10 позасерійних друкованих видань 
(загальний тираж 1580 примірників), 6  нових випусків «Електронної 
бібліотеки» з різних напрямів роботи органів державної влади та органів 
місцевого самоврядуваннята (загальний тираж 471 компакт-диск). 

Практично всі групи слухачів забезпечувалися матеріалами, які містять 
законодавчі та нормативні акти, новітні нормативно-правові документи, 
практичні поради, які дають змогу покращити професійну діяльність 
працівників органів влади та місцевого самоврядування тощо. У звітному 
періоді центром підготовлено 4 нових роздаткові матеріали загальним тиражем 
341 примірник. 

Загальний тираж нових видань центру в 2016 році склав: 3110 одиниць        
з них: друкованих видань 2769 примірників та 471 – в електронному форматі;  

 

Перелік видань центру 2016 року подано у додатках 7 та 8. 
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4. КОМУНІКАТИВНІ ЗАХОДИ  
 

Протягом 2016 року спільно із колегами з регіональних центрів 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій проведено 7 міжрегіональних конференцій (в on-line режимі),      
із них 5 відео-конференцій було присвячено питанню розробки професійних 
програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, а також питанню 
ліцензування діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів та 2 – до визначних дат в історії незалежної України. 

22 січня 2016 року відбулася Міжрегіональна відео-конференція 
«Соборність України: нові виклики» за участю центру та Чернігівського, 
Запорізького та Миколаївського регіональних центрів перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
приурочена Дню Соборності України, а 22 серпня 2016 року - відео-
конференція  «25 років Незалежності: місце України у європейський сім’ї 
народів», в якій взяли участь представники 8 областей України (Чернігівської, 
Херсонської, Чернівецької, Вінницької, Закарпатської, Житомирської, 
Кіровоградської, Івано-Франківської) та міста Києва. На виконання Указу 
Президента України «Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи» від 
9 листопада 2015 року №633/2015 в центрі організовано для слухачів 
інформаційно-просвітницький захід, присвячений подіям Революції Гідності, 
її учасникам та значенню цих подій у розвитку громадянського суспільства. 

2016 рік проголошено Указом Президента України Роком англійської 
мови в Україні. Центром проведено інформаційні та навчальні заходи, надано 
методичну допомогу з популяризації методик самостійного вивчення іноземної 
мови. 9 грудня 2016 року в центрі відбулося засідання круглого столу, 
основною темою якого було підведення підсумків спільної діяльності центру та 
обласної універсальною науковою бібліотекою імені Івана Франка щодо 
популяризації вивчення англійської мови державними службовцями. 

Зведеня інформація про комунікативні заходи за участю працівників центру 
подана в додатку 9.  

 

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 2016 році склав 1216,4 тис. грн., що складає 82,8 відсотка від планового 
показника.  

Власні надходження склали 11 тис. грн., або 48,9 відсотка від плану 
(навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації спеціалістів 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області не 
проведено у зв’язку із обмеженням фінансуванням замовника навчань). 

 

Обсяги  фінансування центру з місцевого бюджету та власні надходження 
протягом 2001-2016 років подано на діаграмі 2 
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Як видно з діаграми 2 та додатку 4, незважаючи на менше (на 6,0 
відсотка) в порівняні з 2015 роком фінансування потреб центру та інші 
об’єктивні причини, центром не зменшено, в порівнянні з минулим роком, 
загальної кількості навчальних заходів, на 3,6 відсотка зросла загальна кількість 
слухачів, охоплених навчальними заходами та вдалося у 2,6 рази збільшити 
власні надходження.  

 

У звітному періоді проведено ремонти багатофункціональних пристроїв, 
двох комп’ютерів, двох моніторів Samsung. Придбано та встановлено на всі 
25 комп’ютери центру річні ліцензії антивірусної програми ESET NOD32 
Antivirus v7.0. Проведено заходи усунення недоліків додержання вимог 
законодавства у сфері пожежної безпеки.  

 

6. ДОКУМЕНТООБІГ 
 

Впродовж 2016 року центром опрацьовано 526 документів. З них вхідних 
документів – 174 та вихідних – 352. Кількість вхідних  та вихідних документів 
зменшилася в порівнянні з минулим роком у 2015 році відповідно на 9,8 та 5,6 
відсотка.  

Центром протягом року підготовлено 88 листів місцевих органів влади: із 
них 66 – обласної державної адміністрації і 12 – обласної ради. 
 У 2016 по центру видано 273 накази, з них з основної діяльності – 174, по 
особовому складу – 48, про відпустки – 34, про відрядження –17.Кількість 
внутрішніх документів (наказів) збільшилася в порівнянні з 2015 роком з 212 до 
273 або на 28,8  відсотка.  Це пояснюється тим, що у зв’язку із прийняттям 
нормативно-правових актів Кабінетом Міністрів на впровадження нового 
закону України «Про державну службу» змінено статус центру і було видано 
ряд наказів щодо впорядкування діяльності центру як закладу післядипломної 
освіти держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування.  

 

Діаграма 2 
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Відомості про документообіг у 2016 році в порівнянні з попередніми 
роками подано в  таблиці 2  та діаграмі 3: 

Таблиця 2  

ДОКУМЕНТООБІГ ЦЕНТРУ В 2002 – 2016 РОКАХ 
Кількість документів № 

п/п 
Групи 

документів 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Вхідні 265 335 327 336 311 324 318 247 252 273 245 166 193 174

2 Створювані установою 165 213 188 219 210 316 364 368 394 357 362 349 373 352

3 Внутрішні 
(накази) 137 166 194 217 224 251 261 262 273 268 258 249 212 273

Всього: 590 714 709 772 745 891 943 877 919 898 865 764 778 799
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7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Протягом 2016 року центр здійснював співпрацю з Представництвом 
Фонду Ганса Зайделя (ФРН) в Україні. За сприянням і участю Фонду  центром 
було здійснено такі заходи: 

1. Семінар «Управління змінами в умовах реалізації реформи 
децентралізації влади в Україні» проведено 1-3 березня 2016 року.  

Цільова група учасників включала керівників апаратів районних 
державних адміністрацій та керуючих справами виконавчих комітетів міських 
рад міст обласного значення, керівних працівників апарату обласної державної 
адміністрації.  

2. Проект міжнародної технічної допомоги «Сприяння розвитку 
добровільних пожежних дружин  (команд) у  громадах Івано-Франківської 
області» реалізовувався протягом квітня – грудня 2016 року. 

Для участі у відкритті проекту в області 3-4 квітня перебувала делегація 
Фонду Ганса Зайделя, котру очолював керівник проекту Фонду Ганса Зайделя в 
Україні, Республіці Молдові і Румунії Даніель Зайберлінг. Відбулося 

Діаграма 3 
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підписання протоколу намірів щодо співробітництва Фонду з обласною радою 
та обласною державною адміністрацією у рамках проекту.  

Протягом року було реалізовано чотири етапи цього проекту та видавничі 
роботи:  

2.1. У квітні проведено навчання сільських і селищних голів, працівників 
місцевої пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин на 
тематичному короткостроковому семінарі «Створення добровільних пожежних 
дружин (команд) у сільських і селищних громадах». Цільова група учасників 
включала сільських і селищних голів, які працюють над створенням 
добровільних пожежних дружин (команд), а також членів цих дружин і команд. 
Заняття проводили доктор Юрген Вальхсхьофер і Вальтер Шваб, який є 
керівником окружної пожежної служби адміністративного округу Ансбах 
(Баварія) у відставці.  

2.2. У червні за участю експертів Фонду доктора Юргена Вальхсхьофера 
та Вальтера Шваба було здійснено візити у територіальні громади і проведено  
7 коротких консультаційних семінарів для посадових осіб місцевого 
самоврядування та членів добровільних пожежних дружин (команд) у сільських 
і селищних громадах Коломийського, Снятинського, Долинського, 
Рожнятівського і Тисменицького районів та сільських громадах, що входять до 
території Івано-Франківської міської ради.  

2.3. У вересні проведено навчання сільських і селищних голів та членів 
добровільних пожежних команд на тематичному короткостроковому семінарі 
«Удосконалення організації  діяльності добровільних пожежних дружин 
(команд) у сільських і селищних громадах», на якому було презентовано досвід 
організації добровільних пожежних формувань у сільських і селищних 
громадах, набутий учасниками проекту протягом першого півріччя у рамках 
реалізації цього проекту. До викладання на семінарі були залучені Юрген 
Вальхсхьофер і Вальтер Шваб. З метою ознайомлення з досвідом роботи 
органів місцевого самоврядування Прикарпаття у сфері пожежної безпеки у 
семінарі взяли участь представники Київської та Чернігівської областей. 

2.4. У грудні з метою ознайомлення з роботою органів місцевого 
самоврядування у сфері пожежної безпеки та організації роботи добровільних 
пожежних команд у баварських містах і селах проведено ознайомчий візит 
групи учасників проекту у земельний округ Ансбах і місто Дінкельсбюль у 
Землі Баварія у Федеративній Республіці Німеччині.  

У складі делегації перебували чотири сільських голови, два керівники 
добровільних пожежних команд з Долинського, Коломийського і Снятинського 
районів Івано-Франківської області, а також перший заступник начальника 
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області Ігор 
Оксентюк з групою працівників управління та директор центру Богдан 
Волошинський. 

2.5. У рамках проекту за кошти Фонду було також видано накладом 700 
примірників  збірник методичних рекомендацій та матеріалів «Створення 
підрозділів добровільної пожежної охорони». Примірники цього збірника 
отримали усі районні, міські, сільські і селищні ради Івано-Франківської 
області. 
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8. СТРУКТУРА І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ 
 

У зв'язку із набранням чинності постановами Кабінету Міністрів України 
від 22.07.2016 року № 465 «Про внесення змін та визнання такими, цю втратили 
чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» та від 31.08.2016 року 
№571 «Деякі питання оплати праці працівників центрів перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій», 
прийнятих на впровадження Закону України від 10.12.2015 року №889-VШ 
«Про державну службу»,  постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 
року №703 «Про віднесення деяких посад працівників органів державної 
влади, інших державних органів, установ до відповідних категорій посад 
державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів 
Кабінету Міністрів України", яка відносила посади керівних працівників центру 
до відповідних категорій посад державних службовців, втратила чинність, а 
також змінилася система і розміри оплати праці працівників Івано-
Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій. Відповідно до пункту 2 
розпорядження обласної державної адміністрації від 26.10.2016 року №301-к 
«Про попередження про зміну істотних умов праці» затверджено нову 
структуру центру та приведено найменування посад працівників відповідно до 
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.1993 року №963 «Про 
затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних 
працівників», 4 керівні посади виведені з державної служби. 

Структура центру з 01.11.2016 року така : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Штатна чисельність працівників центру станом на 31 грудня 2016 року 
складала 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.  

 

В центрі постійно проводиться робота щодо підвищення фахового рівня 
працівників. В 2016  році свою кваліфікацію за різними напрямками 
підвищували 7  працівників центру на 9 навчальних заходах, причому 
1 працівник впродовж року проходив навчання тричі ( додаток 10). 

 
Директор 

Заступник  
директора 
з навчально- 

методичної роботи

 
Головний  
бухгалтер 

Навчально- 
методичний 

відділ 
4 штатні одиниці 

Навчально- 
організаційний 

відділ 
2 штатні одиниці 

Навчально- 
методичний  

кабінет 
1 штатна одиниця 

Лабораторія  
технічних засобів 

Навчання 
1 штатна одиниця 
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ДОДАТКИ ДО ЗВІТУ 
Додаток 1 

 

ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ПЛАНУ-ГРАФІКА У 2016 РОЦІ 
 

1. Навчання, які додатково включено до плану-графіка: 
1.1. Одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі працівників структурних 

підрозділів облдержадміністрації, "Інформаційна система управління документами та 
процесами в Івано-Франківській обласній державній адміністрації", відповідно до листа Івано-
Франківської обласної державної адміністрації від 22.02.2016 р. №163/0/2-16/01-143 

1.2. Одне навчання на виїзному тематичному семінарі «Система електронного 
декларування: подання та заповнення електронних декларацій» для працівників виконавчого 
комітету Івано-Франківської міської ради, відповідно до листа виконавчого комітету Івано-
Франківської міської ради від 24.10.2016 № 1974/01-20/23в 

1.3. Одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі «Окремі питання 
практичного застосування нового антикорупційного законодавства» для працівників 
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Івано-Франківській 
області за спецкошти, відповідно до листа Управління Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України в Івано-Франківській області від 24.10.2016 №40-502-10/10394 (за 
спецкошти) 

1.4. Шістнадцять навчань на тематичному короткостроковому семінарі «Практичні 
аспекти використання електронної системи публічних закупівель» для працівників 
структурних підрозділів міських райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, 
бюджетних установ в Івано-Франківській області,  відповідно до листа облдержадміністрації 
від 25.10.2016 №1234/0/2-16/01-126 та затвердженого плану-графіка засновниками центру на 
листопад 2016 року 

1.5. Одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі «Практичні аспекти 
впровадження нового законодавства про державну службу» для працівників Головного 
управління державної казначейської служби України в Івано-Франківській області та 
райміськуправлінь за спецкошти, відповідно до листа Головного управління Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області від 04.11.16 №03-20/401-4325 (за 
спецкошти) 

1.6. Два навчання на тематичному короткостроковому семінарі «Окремі питання 
практичного застосування нового антикорупційного законодавства» для працівників 
Головного управління державної казначейської служби України в Івано-Франківській області 
та райміськуправлінь за спецкошти, відповідно до листа Головного управління Державної 
казначейської служби України в Івано-Франківській області від 11.11.16 №03-20/413-4417 (за 
спецкошти) 

1.7. Одне навчання на виїзному тематичному семінарі «Практичні аспекти застосування 
антикорупційного законодавства» для працівників Коломийської райдержадміністрації та 
Коломийської районної ради, відповідно до листа Коломийської райдержадміністрації від 
02.12.2016 №848/01-043/046 

2. Навчання, які вилучено з плану-графіка: 

2.1. На тематичному короткостроковому семінарі для керівників і спеціалістів обласної 
державної адміністрації - учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий 
державний службовець", "Актуальні питання удосконалення діяльності державних 
службовців", (замість 2 семінарів було проведено 1 для об'єднаної групи працівників 
облдержадміністрації і райдержадміністрацій), відповідно до листа від 23.06.2016 р. №174/01-
36/10 

2.2. На тематичному постійно діючому семінарі «Ділова українська мова у сфері  
державного управління» у зв’язку із малою кількістю заявок на участь у семінарі та 
економією бюджетних коштів 
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2.3. На тематичному короткостроковому семінарі «Організація електронного 
документообігу» у зв’язку із відтермінуванням впровадження нового програмного 
забезпечення для   електронного документообігу у місцевих державних адміністраціях області 
та економією бюджетних коштів 

2.4. За професійною програмою підвищення кваліфікації, за кошти замовника 
(спецкошти) – у зв’язку із відсутністю замовлення на цю програму територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади в області з причини недостатнього фінансування 
підвищення кваліфікації державних службовців цих органів  для спеціалістів територіальних 
органів центральних органів виконавчої влади (із заміною цього навчання на навчання на 
4  тематичних короткострокових семінарах за спецкошти) 

2.5. На виїзному тематичному семінарі  «Актуальні проблеми реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади» для працівників виконавчих апаратів 
районних рад, виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад, депутати місцевих рад, 
у зв’язку із відкладенням Верховною Радою України внесення змін до Конституції України 
щодо децентралізації державної влади (14 навчань в районах області) 

2.6. Два навчання на тематичному постійно діючому семінарі «Використання в роботі 
кадрових служб системи «Картка», лист Міжрегіонального управління Нацдержслужби у 
Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях від 03.10.2016 №190/Т01005-16 

3. Навчання, які замінено навчаннями більш актуальної тематики: 

3.1. Навчання на тематичному короткостроковому (трьохденному) семінарі 
«Планування службової кар’єри» для працівників обласної і районних державних 
адміністрацій на проведення навчання на тематичному короткостроковому (одноденному) 
семінарі «Службова кар’єра державного службовця» для цієї ж категорії працівників, 
відповідно до листа облдержадміністрації від 15.11.2016 №1339/0/2-16/01-143 

3.2. Навчання на тематичному короткостроковому (трьохденному) семінарі «Техніка 
комунікації і ведення переговорів» для працівників обласної і районних державних 
адміністрацій, міськвиконкомів на проведення навчання на тематичному короткостроковому 
(одноденному) семінарі «Комунікативні технології у сфері  публічного управління» для 
цієї ж категорії працівників, відповідно до листа облдержадміністрації від 22.11.2016 
№1370/0/2-16/01-143 

3.3. Навчання на тематичному короткостроковому (трьохденному) семінарі «Лідерство і 
формування команди» для працівників обласної і районних державних адміністрацій, 
міськвиконкомів на проведення навчання на тематичному короткостроковому (одноденному) 
семінарі «Лідерство у публічному управлінні» для цієї ж категорії працівників, відповідно 
до листа облдержадміністрації від 03.11.2016 №1280/0/2-16/01-126 
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Тематичні постійно діючі семінари

Професійні програми підвищення кваліфікації

Тематичні короткострокові семінари

Порівняння показників навчальної діяльності центру в 2001-2016 роках
(за чисельністю слухачів і видами підвищення кваліфікації)

 
 
 

 

 

Кількість слухачів 

№
 п

/п
 Вид 

підвищення 
кваліфікації 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 

Професійні 
програми 
підвищення 
кваліфікації 

198 497 375 479 415 609 305 416 376 306 399 266 251 172 45 302 

2 
Тематичні 
короткострокові 
семінари 

1216 824 1054 878 930 1032 1227 1228 1413 1518 2312 2981 2862 3095 2479 2385 

3 
Тематичні 
постійно діючі 
семінари 

81 15 71 143 178 194 259 348 280 349 330 428 523 337 156 91 

ВСЬОГО: 1495 1336 1500 1500 1523 1835 1791 1992 2069 2173 3041 3675 3636 3604 2680 2778 

КІЛЬКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ 

№
 п

/п
 

Вид навчального заходу 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Професійні програми 
підвищення 
кваліфікації 

14 19 19 23 16 19 18 13 16 12 13 10 4 13 

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

3 4-денні тематичні 
семінари 7 5 1 1 — — — — 1 — 1 — — 1 

4 3-денні тематичні 
семінари 25 16 38 12 29 20 22 15 16 21 17 21 25 11 

5 2-денні тематичні 
семінари — 1 3 — 3 5 5 14 10 25 21 19 29 17 

6 1-денні тематичні 
семінари 5 7 5 19 11 16 20 20 37 38 40 49 43 62 

7 Тематичні постійно 
діючі семінари 4 12 13 15 17 19 18 20 19 21 27 17 9 6 

ВСЬОГО: 41 41 79 70 77 79 84 84 100 118 119 116 110 110

Додаток 4 
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ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, 
 РОЗРОБЛЕНІ ЦЕНТРОМ У 2016 РОЦІ 

 

№ Назва Автор Тираж

СЕРІЯ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ» 
1 Теоретичні засади управління 

персоналом у сфері публічної 
служби: особистість та 
колектив: навчальний 
посібник 
Вип. 65 

Т. Ю. Витко, доцент кафедри публічного 
управління та адміністрування Інституту 
гуманітарної підготовки та державного 
управління Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, кандидат 
наук з державного управління, доцент  

22 

2 Актуальні проблеми розвитку 
етнотуризму на Прикарпатті: 
збірник статей 
Вип. 66 

В.В. Федорак, начальник управління культури, 
національностей та релігій Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації, заслужений 
працівник культури України 
  

41 

3 Службова кар’єра державних 
службовців в Україні: 
навчально-методичний 
посібник  
Вип. 67  

Т.Ю. Витко, доцент кафедри публічного 
управління та адміністрування Інституту 
гуманітарної підготовки та державного 
управління Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, кандидат 
наук з державного управління, доцент 
 

25 

4 Аспекти етичних правил 
поведінки публічних 
службовців: навчально-
методичний посібник 
Вип. 68  

І.І. Яремин, спеціаліст I категорії з юридичних 
питань департаменту освіти та науки Івано-
Франківської міської ради, магістр державної 
служби  

5 
 

СЕРІЯ «ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ» 
1 Вивчаємо держбюджет – 2016  

Вип. 93/16 
 

Н.Б. Косаревич, начальник відділу забезпечення 
моніторингу обласних програм та аналізу 
бюджету виконавчого апарату обласної ради, 
кандидат економічних наук 
 

127 

2 Методичні рекомендації щодо 
порядку державної реєстрації 
народження, смерті, шлюбу 
виконавчим комітетом 
сільської, селищної, міської  
рад 
Вип. 94/16 

У.Л. Середжук, заступник начальника служби – 
начальник відділу державних реєстраційних актів 
цивільного стану реєстраційної служби Головного 
територіального управління юстиції в Івано-
Франківській області 

50 

3 Організація бухгалтерського 
обліку в бюджетних 
установах  
Вип. 96/16 

Я.М. Надворняк, завідувач навчально-
методичного відділу обласного центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій, кандидат 
економічних наук 

34 

Додаток 7 



 30 

№ Назва Автор Тираж

4 Методичні рекомендації щодо 
порядку ведення обліку і 
звітності про використання 
бланків свідоцтв про 
державну реєстрацію актів 
цивільного стану, а також їх 
зберігання виконавчими 
комітетами сільських, 
селищних, міських рад  
Вип. 95/16 

У.Л. Середжук, заступник начальника служби – 
начальник відділу державних реєстраційних актів 
цивільного стану реєстраційної служби Головного 
територіального управління юстиції в Івано-
Франківській області 

50 

5 Оцінка ефективності 
запровадження електронного 
документообігу  
Вип. 97/16     

В.А. Корнута, доцент кафедри інженерної та 
комп’ютерної графіки Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і 
газу, кандидат технічних наук 

17 

6 Розвиток громадянського 
суспільства в умовах 
розбудови правової, 
демократичної держави: 
збірник статей  
Вип. 98/16 
 

І.Т. Мацюк, начальник відділу зв’язків з 
громадсько-політичними об’єднаннями 
управління комунікацій з громадськістю 
департаменту інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації, магістр 
державного управління;  
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, магістр державної служби 

16 

7 Тестові питання до Закону 
України "Про запобігання 
корупції" 
Вип. 99/16 
 

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

103 

8 Збірник тестових завдань для 
перевірки рівня професійної 
компетентності слухачів 
професійної програми 
підвищення кваліфікації 
державних службовців та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування  
Вип. 100/16 

Я.М. Надворняк, завідувач навчально-
методичного відділу, кандидат економічних наук; 
Г.М. Висоцька, методист, магістр державної 
служби; О.П. Гайдай, методист, магістр 
державної служби; 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 

9 Практичні поради психолога 
сім’ям учасників АТО  
Вип. 101/16 
 

С. М. Бойко, провідний спеціаліст відділу 
методичного забезпечення соціальної роботи 
Івано-Франківського обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

24 
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№ Назва Автор Тираж

10 Податкова реформа та 
фіскальна децентралізація як 
джерело наповнення місцевих 
бюджетів. Місцеві податки і 
збори  
Вип. 102/16 

В.М. Летюк, викладач обласного центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій, державний 
радник податкової служби ІІІ рангу 

87 

11 Підвищення кваліфікації 
працівників органів 
виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування 
Вип. 103/16 
 

Я.М. Надворняк, завідувач навчально-
методичного відділу обласного центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій, кандидат 
економічних наук 

10 

12 Особливості здійснення 
закупівель в органах 
місцевого самоврядування 
Вип. 104/16 

Н.Б. Косаревич, начальник відділу з питань 
бюджету та обласних програм виконавчого 
апарату обласної ради, кандидат економічних 
наук 

87 

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 2015 рік  

Авторський колектив  працівників обласного 
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій 51 

2 Закон України «Про державну 
службу» 

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

184 

3 Методичні рекомендації щодо 
заповнення декларацій про 
майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового 
характеру особами, 
уповноваженими на 
виконання функцій держави 
або місцевого 
самоврядування, та іншими 
особами 

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

163 

4 Рік англійської мови в Україні 
2016. Інформаційний буклет 

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

258 
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№ Назва Автор Тираж

5 Методичні рекомендації для 
начальників організаційних 
відділів районних державних 
адміністрацій 

І.І.Тукало, заступник керівника апарату – 
начальник управління з організаційної роботи 
апарату обласної державної адміністрації 

21 

 
6 

Завдання конкурсних 
випробувань для учасників 
другого туру щорічного 
всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний 
службовець» 

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

29 

7 Перелік тестових питань на 
перевірку знання Конституції 
України, законодавства про 
державну службу, 
антикорупційного 
законодавства та спеціального 
законодавства, затверджених 
наказом Національного 
агентства України з питань 
державної служби та 
Міністерства юстиції України 
06.05.2016 року № 97/1328/5 

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

53 

8 Роз’яснення щодо 
впровадження  Закону 
України «Про державну 
службу»  від 10.12.2015 року 
№ 889-VIII  

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

64 

9 Створення підрозділів 
добровільної пожежної 
охорони: методичні 
рекомендації та матеріали 

В.В. Чернецький, начальник Управління 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в Івано-Франківській області, полковник 
служби цивільного захисту,  
І.В. Склепович, начальник відділу державного 
нагляду (контролю) у сфері пожежної, 
техногенної безпеки та цивільного захисту 
Управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській 
області, майор служби цивільного захисту, Б.І. 
Волошинський, директор обласного центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій, магістр 
державного управління 

700 

10 Тлумачний словник-довідник 
гуцульських говірок 

М.С. Шкрумеляк, колишній працівник 
(пенсіонер) обласного центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ 
і організацій 

57 
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Додаток 8 
 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ,  
РОЗРОБЛЕНІ ЦЕНТРОМ У 2016 РОЦІ 

 

№ Назва Автор Тираж

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА  
1 На допомогу новообраним 

посадовим особам місцевого 
самоврядування  
Випуск 1. 

Б.І. Волошинський, директор обласного центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій, магістр 
державного управління;  
технічне оформлення Р.О. Шкварла, завідувач 
лабораторії технічних засобів навчання центру; 
графічний дизайн Т.З. Павлишин, методист 
навчально-методичного відділу центру  

284 

2 Соціальна робота із сім’ями 
(особами), які перебувають у 
складних життєвих обставинах  
Випуск 2. 
 

Л.М. Бура, начальник відділу методичного 
забезпечення соціальної роботи Івано-
Франківського обласного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, Л.В. Підлипна, 
директор Івано-Франківського обласного центру 
практичної психології та соціальної роботи, 
кандидат психологічних наук, доцент, О.Л. 
Ковтун, психолог, психотерапевт спеціалізованої 
психоневрологічної амбулаторії «Его», керівник 
Івано-Франківського осередку громадської 
організації «Українська асоціація фахівців з 
подолання наслідків психотравмуючих подій», 
член Української Спілки Психотерапевтів, 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, магістр 
державної служби; технічне оформлення Р.О. 
Шкварла, завідувач лабораторії технічних засобів 
навчання центру; графічний дизайн Т.З. 
Павлишин, методист навчально-методичного 
відділу центру 

23 
 
 

3 Соціальна робота із сім’ями 
(особами), які перебувають у 
складних життєвих обставинах і 
постраждали від торгівлі 
людьми  
Випуск 3. 

Н.Д. Козакевич, виконавчий директор 
Благодійного Фонду «Карітас УГКЦ – Івано-
Франківськ», Л.М. Бура, начальник відділу 
методичного забезпечення соціальної роботи 
Івано-Франківського обласного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді,     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, магістр 
державної служби; технічне оформлення Р.О. 
Шкварла, завідувач лабораторії технічних засобів 
навчання центру; графічний дизайн Т.З. 
Павлишин, методист навчально-методичного 
відділу центру 

20 
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№ Назва Автор Тираж

4 На допомогу кадровику 
Випуск 4. 

Л.В. Бойчук, заступник директора з навчально-
методичної роботи обласного центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій; технічне 
оформлення Р.О. Шкварла, завідувач лабораторії 
технічних засобів навчання центру; графічний 
дизайн Т.З. Павлишин, методист навчально-
методичного відділу центру 

40 

5 Навчально-методичні матеріали 
до тематичного 
короткострокового семінару 
«Практичні аспекти 
впровадження законодавства 
про державну службу» 
Випуск 5. 

Л.В. Бойчук, заступник директора з навчально-
методичної роботи обласного центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій; технічне 
оформлення Р.О. Шкварла, завідувач лабораторії 
технічних засобів навчання центру; графічний 
дизайн Т.З. Павлишин, методист навчально-
методичного відділу центру 

20 

6 Навчально-методичні матеріали 
до тематичного 
короткострокового семінару 
«Окремі питання практичного 
застосування нового 
антикорупційного 
законодавства»  
Випуск 6. 

Л.В. Бойчук, заступник директора з навчально-
методичної роботи обласного центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій; технічне 
оформлення Р.О. Шкварла, завідувач лабораторії 
технічних засобів навчання центру; графічний 
дизайн Т.З. Павлишин, методист навчально-
методичного відділу центру 

84 

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ  
1 Додаткові роз’яснення щодо 

порядку подання  форм 
державних статистичних 
спостережень місцевими радами 

Державна служба статистики України Головне 
управління статистики в Івано-Франківській 
області 

50 

2 Аналіз потреб територіальних 
громад для правильного 
розподілу ресурсів та  
заохочення інвесторів в процесі 
децентралізації 
 

В.І. Мельничук, голова постійної комісії 
Івано-Франківської обласної ради з питань 
регіональної політики, децентралізації та 
розвитку місцевого самоврядування, магістр 
державної служби 

179 

3 Нормативно-правові акти з 
питань оплати  праці державних 
службовців 

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

59 

4 Порядок визначення 
спеціальних вимог  до осіб, які 
претендують на  зайняття посад 
державної служби категорій "Б" 
і "В"  

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

53 
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Додаток 9 
 
 
 

УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ  
В КОМУНІКАТИВНИХ ЗАХОДАХ У 2016 РОЦІ 

 

№ 
п/п 

Назва заходу Місце проведення Хто брав участь Д
ат
а  

1. Міжрегіональна відео-
конференція «Соборність 
України: нові виклики» 

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

Волошинський Богдан 
Іванович, Шкварла Роман 
Олексійович. 
Чернігівський, Запорізький та 
Миколаївський центри 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і 
організацій 

22
.0

1.
20

16
  

2. Інформаційна година з 
представником газети «Все про 
бухгалтерський облік» 

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

Горбунова Тамара Борисівна, 
представник газети «Все про 
бухгалтерський облік», 
Яковенко Людмила Іванівна,  
слухачі ПППК – новообрані 
голови сільських селищних рад 
 

25
.0

1.
20

16
 

3. Презентація «Сайт Мережа 
ЦНАП» і «Робоча кімната для 
державних дміністраторів як 
інструмент підвищення 
професійного рівня адміністраторів 
ЦНАП» 

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

Озорович Андрій, експерт з 
електронного урядування 
Молодіжного громадського 
центру (МГЦ) «Еталон», слухачі 
тематичного короткострокового 
семінару «Надання 
адміністративних послуг» 

01
.0

2.
20

16
 

4. Участь у міжнародній науково-
практичній конференції 
«Професіоналізм, етика та цінності 
державної служби: досвід країн ЄС 
та країн ініціативи ЄС «Східне 
партнерство» 

Національне агентство 
України з питань державної 
служби м. Київ. 

Волошинський Богдан Іванович
 

18
-1

9.
02

.2
01

6 

5. Презентація виставки-реквієм 
«Пам'яті Героїв Небесної Сотні» 

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

Бойчук Любомир Васильович, 
Яковенко Людмила Іванівна, 
викладач центру, слухачі 
професійної програми 
підвищення кваліфікації – 
сільські, селищні голови та 
секретарі сільських, селищних рад 19

.0
2.

20
16

  

6. Участь в семінарі-нараді «Нова 
державна служба: європейська 
модель належного урядування для 
України» 

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

Волошинський Богдан 
Іванович  

26
.0

2.
20

16
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№ 
п/п 

Назва заходу Місце проведення Хто брав участь Д
ат
а  

7. Нарада з питань заповнення 
декларацій про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру 

Головне територіальне 
управління юстиції в Івано-
Франківській області,  
м. Івано-Франківськ 

Бойчук Любомир Васильович 
 

18
.0

3.
20

16
 

8. Участь у складі робочої групи з 
питань розробки проекту 
Положення про систему 
підготовки, перепідготовки,  
спеціалізації та підвищення 
кваліфікації державних службовців 

Національне агентство 
України з питань державної 
служби, 
м. Київ 

Волошинський Богдан 
Іванович  
 

14
-1

9.
03

.2
01

6 

9. Інформаційна година з 
представником газети «Все про 
бухгалтерський облік» 

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

Горбунова Тамара Борисівна, 
представник газети «Все про 
бухгалтерський облік», 
Яковенко Людмила Іванівна, 
слухачі семінару «Бухгалтерський 
облік та звітність у бюджетних 
установах»(перша група) 

18
.0

4.
20

16
  

10. Відео-конференція 
«Впровадження нового 
законодавства про державну 
службу України» 

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

Бойчук Любомир Васильович, 
Надворняк Ярослава 
Миколаївна, 
8 центрів перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів державної 
влади, органів місцевого 
самоврядування, установ і 
організацій 

22
.0

4.
20

16
 

11. Презентація наукового збірника 
«Актуальні проблеми розвитку 
етнотуризму на Прикарпатті» 

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

Волошинський Богдан 
Іванович, Яковенко Людмила 
Іванівна, 
Федорак Володимир 
Васильович, начальник 
управління культури, 
національностей та релігій Івано-
Франківської обласної державної 
адміністрації, заслужений 
працівник культури України 

27
.0

4.
20

16
 

12. Інтернет-спілкування  
 «Впровадження нового Закону 
України «Про державну службу» 
 

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

Надворняк Ярослава 
Миколаївна, Білецька 
Любомира Семенівна, 
Шкварла Роман Олексійович, 
керівники 12 регіональних  
центрів перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів державної 
влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій 

10
.0

5.
20

16
 

13. Надання методичної допомоги. 
Передача примірників нового 
видання центру «Роз’яснення щодо 
впровадження Закону України 
«Про державну службу» від 
10.12.2015 року № 889-VIII» для 
практичного використання у роботі 

Івано-Франківська обласна 
державна адміністрація 
м. Івано-Франківськ 

Бойчук Любомир Васильович  

18
.0

5.
20

16
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№ 
п/п 

Назва заходу Місце проведення Хто брав участь Д
ат
а  

14. Презентація виставки книг та 
інформаційних видань «День 
Європи в Україні» 
 

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

Білоус Олег Іванович, 
директор Наукового 
інформаційно-аналітичного 
Центру НАТО, начальник 
науково-дослідної частини, 
доцент кафедри політології 
Прикарпатського національного 
університету імені Василя 
Стефаника, кандидат політичних 
наук Волошинський Богдан 
Іванович, Яковенко Людмила 
Іванівна, сільські, селищні 
голови та секретарі сільських, 
селищних рад, які навчалися за 
професійною програмою 
підвищення кваліфікації 

19
.0

5.
20

16
 

15. Круглий стіл «Спільнота практик 
місцевого самоврядування: 
каталізатор розвитку громад в 
Україні». 
Проводиться Швейцарсько-
українським проектом «Підтримка 
децентралізації в Україні» 

Національна академія 
державного управління при 
Президентові України, 
м. Київ 

Волошинський Богдан 
Іванович 

26
.0

5.
20

16
 

16. Науково-практична 
конференція за міжнародною 
участю «Державна служба та 
публічна політика: проблеми та 
перспективи розвитку» 

Національна академія 
державного управління при 
Президентові України, 
м. Київ 

Волошинський Богдан 
Іванович 

27
.0

5.
20

16
 

17. Презентація тематичної 
книжкової виставки «Стань 
кращим» 
 

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

Яковенко Людмила Іванівна, 
учасники ІІ туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний 
службовець»  2016 року в області 

01
-0

2.
06

.2
01

6 

18. Консультаційна допомога 
«Завдання конкурсних 
випробувань для учасників другого 
туру щорічного Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий державний 
службовець»  

Міжрегіональне управління 
Національного агентства 
України з питань державної 
служби у Чернівецькій, Івано-
Франківській та 
Тернопільській областях 
м. Івано-Франківськ 

Бойчук Любомир Васильович 

09
.0

6.
20

16
 

19. Консультаційні семінари 
(в рамках реалізації другого етапу 
проекту «Сприяння розвитку 
добровільних пожежних дружин 
(команд) у громадах Івано-
Франківської області») 

Коломийський, Снятинський, 
Долинський, Рожнятівський і 
Тисменицький райони 
(сільські і селищні громади);  
Івано-Франківська міська рада 
(сільські громади, що входять 
до її території) 

Волошинський Богдан 
Іванович , Управління державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій в області (за підтримки 
Фонду Ганса Зайделя) 

07
-0

9.
06

.2
01

6 

20. Інформаційна година з 
представником газети «Все про 
бухгалтерський облік» 

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

Горбунова Тамара Борисівна, 
представник газети «Все про 
бухгалтерський облік», 
Яковенко Людмила Іванівна, 
слухачі семінару «Бухгалтерський 
облік та звітність у бюджетних 
установах» (друга група) 

23
.0

6.
20

16
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№ 
п/п 

Назва заходу Місце проведення Хто брав участь Д
ат
а  

21. Участь у роботі літньої школи 
«Підвищення ефективності 
діяльності центрів підвищення 
кваліфікації державних службовців 
у контексті  реформи державного 
управління» 

Національна академія 
державного управління при 
Президентові України спільно 
з Фондом Ганса Зайделя 
Одеська область, 
смт. Затока 

Волошинський Богдан 
Іванович 

10
-1

6.
07

.2
01

6 

22. Семінар-навчання  
«Застосування Закону України 
«Про державні закупівлі» та 
впровадження в області системи 
електронних закупівель ProZorro» 
 

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

Бойчук Любомир Васильович, 
Косаревич Назар Богданович, 
представники електронних 
майданчиків – Катерина 
Козачок (E-tender )  та  Олена 
Парфенюк (zakupki.prom.ua), 
працівники закладів соціальної 
сфери і соціального захисту 

12
.0

7.
20

16
 

23. Відео-конференція  
«25 років Незалежності: місце 
України у європейський сім’ї 
народів» 

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

Крецул Валерій В’ячеславович,
Адамович Сергій Васильович, 
Монолатій Іван Сергійович, 
Перевізник Віталій 
Васильович, 
Бойчук Любомир Васильович, 
Яковенко Людмила Іванівна, 
ЦППК 8 областей України 
(Чернігівської, Херсонської, 
Чернівецької, Вінницької, 
Закарпатської, Житомирської, 
Кіровоградської, Івано-
Франківської) та міста Києва 

22
.0

8.
20

16
 

24. Круглий стіл: «Державна служба 
України: обов’язок служіння 
людям» 

Івано-Франківська обласна 
державна адміністрація 
м. Івано-Франківськ 

Надворняк Ярослава 
Миколаївна, міжрегіональне 
управління Національного 
агентства України з питань 
державної служби у Чернівецькій, 
Івано-Франківській та 
Тернопільській областях та 
обласний комітет профспілки 
працівників держустанов 

22
.0

8.
20

16
 

25. Презентація книжкової 
виставки-експозиції «Незалежна 
Україна: віхи історії», приуроченої 
25-й річниці незалежності України 

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

Бойчук Любомир Васильович, 
Яковенко Людмила Іванівна, 
сільські, селищні голови 

05
.0

9.
20

16
 

26. Презентація методичного 
збірника «Створення підрозділів 
добровільної пожежної охорони» 
(виданий у рамках німецько-
українського проекту міжнародної 
технічної допомоги «Сприяння 
розвитку добровільних пожежних 
дружин (команд) у громадах Івано-
Франківської області») 

Конференц-зал готелю 
«Надія», 
 м. Івано-Франківськ 

Волошинський Богдан 
Іванович, сільські і селищні 
голови, представники Фонду 
Ганса Зайделя 

07
.0

9.
 2

01
6 
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№ 
п/п 

Назва заходу Місце проведення Хто брав участь Д
ат
а  

27. Семінар-навчання «Про стан 
децентралізації органів влади в 
області. Переваги та проблеми 
об’єднання територіальних 
громад» 

Обласний комітет профспілки 
працівників державних 
установ, 
м. Івано-Франківськ 

Волошинський Богдан 
Іванович , профспілковий актив 
асоціації молодих сільських голів 
Прикарпаття 

09
.0

9.
 2

01
6 

28. Щорічні Рішельєвські 
академічні читання 
«Актуальні питання впровадження 
нового законодавства про 
державну службу» 

Одеський регіональний 
інститут державного 
управління НАДУ при 
Президентові України, 
м. Одеса 

Волошинський Богдан 
Іванович , керівники 
регіональних центрів 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і 
організацій 

20
-2

4.
09

. 2
01

6 

29. Презентація книжкової 
виставки «Європейський 
тиждень. місцевої демократії» 

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

Яковенко Людмила Іванівна, 
працівники органів місцевого 
самоврядування та виконавчої 
влади, лідери громадських 
організацій 

11
. 1

0.
 2

01
6 

30. Тренінг з питань подання 
декларацій в електронній формі 
для осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави за 
участю представника 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції 

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

Бойчук Любомир Васильович 

19
. 1

0.
 2

01
6 

31. Презентація нового видання 
«Тлумачний словник-довідник 
гуцульських говірок», автор 
Шкрумеляк Михайло Степанович 

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

Волошинський Богдан 
Іванович,  
Бойчук Любомир Васильович, 
Яковенко Людмила Іванівна, 
Деркачова Ольга  Сергіївна, 
представники обласної 
універсальної наукової бібліотеки 
імені Івана Франка та наукової 
бібліотеки Прикарпатського 
національного університету імені 
Василя Стефаника, 
працівники центру, слухачі 
тематичного постійно діючого 
семінару «Ділова українська мова 
у сфері державного управління» 

03
.1

1.
20

16
 

32. Презентація тематичної 
ілюстративної виставки 
«Революція Гідності: ми маємо 
пам’ятати», присвячену 
революційним подіям в листопаді 
2013 – лютому 2014 рр. на 
Євромайдані 

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

Волошинський Богдан 
Іванович, державні службовці, 
посадові особи місцевого 
самоврядування 

21
.1

1.
20

16
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№ 
п/п 

Назва заходу Місце проведення Хто брав участь Д
ат
а  

33. Семінар-тренінг «Конфлікт 
інтересів – виявляємо, не 
допускаємо, врегульовуємо» з 
питань запобігання і протидії 
корупції 

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

Бойчук Любомир Васильович, 
представники Івано-Франківської 
, Чернівецької, Закарпатської 
областей 22

.1
1.

20
16

 

34. Презентація тематичної 
виставки «Трагедія українського 
народу 1932-1933 років». 

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

Яковенко Людмила Іванівна, 
слухачі тематичних 
короткострокових семінарів 
 

23
.1

1.
20

16
 

35. Зустріч з директором Львівського 
територіального управління 
Національного антикорупційного 
бюро України Тарасом 
Лопушанським 

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

Бойчук Любомир Васильович, 
представники громадськості 
області 

24
.1

1.
20

16
 

36. П’ята  міжнародна  науково-
практична  конференція 
«Розумовські зустрічі» 

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

Волошинський Богдан 
Іванович,  
 

01
-0

2.
12

.2
01

6 

37. Круглий стіл « Підведення 
підсумків спільної діяльності 
центру та обласної універсальною 
науковою бібліотекою імені Івана 
Франка щодо популяризації 
вивчення англійської мови в 2016 
році, який проголошено Указом 
Президента України Роком 
англійської мови в Україні» 

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

Волошинський Богдан 
Іванович,  
Романишин Ігор Михайлович, 
доцент кафедри англійської 
філології Прикарпатського 
національного університету імені 
Василя Стефаника, кандидат 
педагогічних наук, доцент; 
Жирик Людмила Іванівна, 
заступник директора обласної 
універсальної наукової бібліотеки 
імені Івана Франка; 
Надворняк Ярослава 
Миколаївна, завідувач 
навчально-методичного відділу 
центру, кандидат економічних 
наук; 
Яковенко Людмила Іванівна, 
завідувач навчально-методичного 
кабінету центру; 
слухачі тематичного постійно 
діючого семінару «Англійська 
мова» – працівники структурних 
підрозділів обласної державної 
адміністрації 

09
.1

2.
20

16
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Додаток 10 
 
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМИ ЦЕНТРУ у 2016 РОЦІ 
 

Працівник центру 
Назва закладу, де проходив 

навчання 
Вид навчання, дата 

Бойчук  
Любомир 
Васильович, 
заступника директора  
центру 

Івано-Франківський обласний центр 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій  

Тематичний короткостроковий 
семінар “Впровадження нового 

законодавства про державну службу”,  
18 травня 2016 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  

Тематичний короткостроковий 
семінарі “Правове регулювання 
трудових відносин та соціального 

забезпечення працівників державних 
установ”,  

11-13 травня 2016 року 

Мазурак  
Василь Михайлович, 
завідувач навчально-
організаційного 
відділу центру  

Івано-Франківський обласний центр 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій  

Тематичний короткостроковий 
семінар “Впровадження нового 

законодавства про державну службу”,  
18 травня 2016 року 

Білецька  
Любомира 
Семенівна, головний 
бухгалтер центру       

Івано-Франківський обласний центр 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій  

Тематичний короткостроковий 
семінарі “Бухгалтерський облік та 
звітність у бюджетних установах”, 

18-20 квітня 2016 року 

Висоцька  
Ганна Миронівна, 
методист навчально-
методичного відділу 
центру  

Івано-Франківський обласний центр 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій  

Тематичний постійний діючий 
семінар “Англійська мова”, 

з 26 жовтня по 09 грудня 2016 року 

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

Івано-Франківський обласний центр 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій  

Тематичний короткостроковий 
семінар “Організація  електронного  

документообігу”, 
02-03 березня 2016 року 

Тематичний короткостроковий 

семінар “Організація мобілізаційної 
роботи”,  

21 квітня 2016 року 
Тематичний короткостроковий 
семінар “Правове регулювання 
трудових відносин та соціального 

забезпечення працівників державних 
установ”,  

11-13 травня 2016 року 

Шкварла  
Роман Олексійович, 
завідувач лабораторії 
технічних засобів 
навчання 
 
 

Івано-Франківський обласний центр 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій  

Тематичний короткостроковий 

семінар “Організація мобілізаційної 
роботи”,  

01 грудня 2016 року 
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Додаток 11 
 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ,  
ВИЗНАЧЕНІ НАЦДЕРЖСЛУЖБОЮ УКРАЇНИ,  

ТА КІЛЬКІСТЬ ОХОПЛЕНИХ НАВЧАННЯМ СЛУХАЧІВ ЦЕНТРУ  
У 2016 РОЦІ 

в тому числі за 
категорією 

Напрям підвищення кваліфікації  Всього 
слухачів Державні 

службовці  

Посадові особи 
місцевого 

самоврядування 
Запобігання та протидії корупції (розпорядження КМУ від 06 липня 2011 року 
№ 642, від 17 вересня 2014 року № 847, постанова КМУ від 29 квітня 2015 року 
№ 265) 1367 966 401 
Впровадження нового законодавства про державну службу (розпорядження 
КМУ від 18 березня 2015 № 227) 1194 876 318 
Ділового українського мовлення (Указ Президента України  
від 20 лютого 2008 року № 146) 523 120 403 
Інноваційної та інвестиційної діяльності (розпорядження КМУ  
від 04 червня 2015 року № 575) 242 37 205 
Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (постанова КМУ від 
26 вересня 2013 № 717) 190 15 175 
європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва 325 37 288 
Місцевого розвитку (доручення Прем’єр-міністра України  
від 26 листопада 2013 року № 44613/1/1-13) 449 80 369 
Навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг (доручення 
КМУ від 14 грудня 2012 № 48689/1/1-12) 82 53 29 
Впровадження електронного урядування (розпорядження КМУ  
від 25 грудня 2013 № 1072) 552 167 385 
З вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю (Укази 
Президента України від 12 грудня 2016 року № 553, від 03 грудня 2015 № 678) 32 26 6 
Національно-патріотичного виховання дітей та молоді (Указ Президента 
України від 13 жовтня 2015 № 580) - - - 
Децентралізації фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової 
системи (розпорядження КМУ від 22 вересня 2016 №688, від 18 червня 2014 № 
591) 452 61 391 
Співробітництва територіальних громад (рекомендації круглого столу з питань 
реалізації ЗУ «Про співробітництво територіальних громад» (засідання 06 липня 
2016 протокол №50) 352 4 348 
Розвитку муніципального співробітництва (доручення Віце-прем’єр-міністра – 
Міністра Мінрегіонбуду від 02 липня 2015 № 04-14/9-3399) 504 55 449 
Вивчення англійської мови (Указ Президента України  
від 16 листопада 2015 року № 641) 167 123 44 
Організації та здійснення закупівель (розпорядження КМУ 
від 24 лютого 2016 року № 175) 212 42 170 
Захисту персональних даних (розпорядження КМУ від 23 листопада 2015 № 
1393) 88 70 18 
Запобігання та протидії дискримінації (розпорядження КМУ від 23 листопада 
2015 № 1393) 35 26 9 
Взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з 
громадськістю (розпорядження КМУ  
від 17 вересня 2014 № 847) 41 36 5 
Детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення» (розпорядження 
КМУ від 02 березня 2010 № 359) 132 31 101 
Запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню  розповсюдження зброї 
масового знищення (постанова КМУ Нацбанку від 11 лютого 2016 № 103) 19 13 6 
Протидії торгівлі людьми (постанова КМУ від 24 лютого 2016 року № 111) 64 48 16 
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Додаток 12 
 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ВИЗНАЧЕНІ ЗАСНОВНИКАМИ ЦЕНТРУ,  
ТА КІЛЬКІСТЬ ОХОПЛЕНИХ НАВЧАННЯМ СЛУХАЧІВ ЦЕНТРУ  

У 2016 РОЦІ 
 

з них 

№
 

п
/п Тематика напрямів навчань (документ) всього 

ДС* ПОМС**

З питань підтримки сім’ї (рішення Івано-Франківської обласної ради «Про обласну 
цільову соціальну програму підтримки сім’ї «Нова українська родина» на 2013-2016 
роки» від 28.12.2012 року № 811-20/2012) 428 88 304 
у тому числі за: - проф. програмами 277 - 277 

1 

- за тематичними семінарами 151 88 27 
З питань децентралізації влади (розпорядження Івано-Франківської 
облдержадміністрації «Про заходи щодо сприяння проведенню децентралізації 
влади» від 03.09.2015 року №575) 467 61 391 
у тому числі за: - проф. програмами 277 - 277 

2 

- за тематичними семінарами 190 61 114 
З питань правової освіти населення (розпорядження Івано-Франківської 
облдержадміністрації «Про затвердження обласної програми правової освіти 
населення на 2016-2020 роки» від 29.12.2015 року №923) 38 24 11 
у тому числі за: - проф. програмами - - - 

3 

- за тематичними семінарами 38 24 11 
З питань розвитку туризму в області (рішення Івано-Франківської обласної ради «Про 
комплексну регіональну цільову програму розвитку туризму в області на 2016-2020 
роки» від 16.10.2015 року №1820-39/2015) 193 13 180 
у тому числі за: - проф. програмами 175 - 175 

4 

- за тематичними семінарами 18 13 5 
З питань сприяння розвитку громадянського суспільства в області (рішення Івано-
Франківської обласної ради «Про затвердження регіональної цільової програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-
2020 роки» від 25.12.2015 року №43-2/2015) 41 36 5 
у тому числі за: - проф. програмами 25 25 - 

5 

- за тематичними семінарами 16 11 5 
З питань впровадження систем управління якістю в органах виконавчої влади та 
місцевого самоврядування (розпорядження Івано-Франківської облдержадміністрації 
«Про затвердження регіонального плану заходів щодо впровадження, сертифікації та 
функціонування систем управління на підприємствах, в установах і організаціях на 
2014-2016 роки» від 31.12.2013 року №893) 25 25 - 

6 

у тому числі за: - проф. програмами 25 25 - 
З питань «Жінки, мир, безпека» (доручення Івано-Франківської облдержадміністрації 
від 04.03.2016 року до вхідного № 1862/0/1-16/01-007 від 01.03.2016 року «Про 
затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року», затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 року №113-р) 506 134 314 
у тому числі за: - проф. програмами 292 15 277 

7 

- за тематичними семінарами 214 119 37 
З питань реалізації інноваційної політики в області, основ права інтелектуальної 
власності (рішення Івано-Франківської обласної ради «Про програму розвитку 
науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2020 року» від 25.12.2015 року 
№56-2/2015) 348 37 307 
у тому числі за: - проф. програмами 302 25 277 

8 

- за тематичними семінарами 46 12 30 
 ВСЬОГО 2046 418 1512 

 

* ДС – державних службовців;                                            **ПОМС – посадових осіб місцевого самоврядування 
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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 2016 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Віддруковано на поліграфічній дільниці лабораторії технічних засобів навчання Івано-Франківського 
обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій,  
м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46, тел. (03422) 77-58-33 

 
 


