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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 2018 рік 
 

1. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ЦЕНТРУ 
 

У 2018 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 

2018 рік, та відповідно до завдань, визначених у Перспективному плані роботи 

обласної державної адміністрації на 2018 рік, затвердженому розпорядженням 

обласної державної адміністрації від 27.12.2017 року № 823, та Плані роботи 

обласної ради сьомого демократичного скликання на 2018 рік, затвердженому 

рішенням обласної ради від 22.12.2017 року № 749-19/2017. 

У звітному періоді відповідно до об’єктивних причин, обґрунтованих 

додаткових завдань і потреб у навчанні кадрів первинний план-графік на 2018 рік за 

погодженням із засновниками, регулярно уточнювався  і актуалізувався. 

Основною значною зміною плану-графіка навчань у центрі було вилучення           

з плану 14 виїзних навчань щодо впровадження Закону України «Про службу               

в органах місцевого самоврядування», оскільки Верховна Рада України в 2018 році    

не прийняла зазначений закон у кінцевій редакції. 

Виїзний тематичний семінар «Система електронного декларування: подання та 

заповнення електронних декларацій» проведено центром для державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та 

працівників державних і комунальних підприємств, установ і організацій у 9 з 14 

районів області (Богородчанському, Верховинському, Долинському, Калуському, 

Косівському, Надвірнянському, Снятинському, Тисменицькому, Тлумацькому), 

оскільки решта 5 районів (Верховинський, Галицький, Городенківський, 

Коломийський, Рогатинський). Навчальні заходи в решьі районів ха їх ініціативою 

були скасовані. 

Вилучені з плану-графіка навчання у центрі були за погодженням із 

засновниками були замінені навчаннями іншої актуальної тематики: на виконання 

директивних документів Кабінету Міністрів України, доручень засновників і заявок 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  

Всього у 2018 році за погодженням із засновниками з первинного плану-

графіка навчань було вилучено 19 навчальних заходів та додатково включено 10 

інших  навчальних заходів (перелік змін до плану-графіка подано у додатку 1). 
 

Проведені зміни і уточнення плану-графіка навчань на 2018 рік  не вплинули 

на основні планові показники роботи центру. Всього за уточненим планом графіком 

у звітному періоді проведено 113 навчальних заходів (при 122 заходах первинного 

плану), на яких навчання пройшли 3180 слухачів (при 2573 за планом) або (за 

формою звітності Нацдержслужби) 1382 державні службовці місцевих та 262 

центральних органів виконавчої влади і 1060 посадових осіб місцевого 
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самоврядування. Докладніша інформація щодо навчання слухачів за категоріями 

посад в порівнянні з минулими роками подана в додатку 2.Зведена інформація про 

навчальну роботу в центрі за 2018 рік подана в додатку 3. 

Таким чином, незважаючи на те, що план-графік навчань в центрі на 2018 рік     

за кількістю навчальних заходів після уточнення був зменшений до 92,6 відсотка 

від первинного плану, за загальною кількістю охоплених навчанням слухачів, він 

перевиконаний – 123,6 відсотка плану.  
 

В підсумку в 2018 році обсяг навчальної роботи у людино-днях щодо навчання 

працівників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування за кошти загального фонду обласного бюджету склав відповідно 

5204 (при плані 4846) людино-днів, або 107,4 відсотка. Обсяг навчальної роботи у 

людино-днях щодо навчання працівників територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади в області за кошти державного бюджету в 2018 році склав 

223 (при плані 80) людино-дні, або 278,8 відсотка плану. 

Характеристику інтенсивності навчальної діяльності центру в 2010-2018 роках 

подано  додатку 4.  
 

Протягом року центром здійснювався пошук нових форм навчальної роботи, 

презентувалися слухачам нові видання центру, проводилися науково-практичні та 

відеоконференції, велася робота з добору нових викладачів, відбувався обмін 

досвідом із регіональними ЦППК, працівники центру брали участь у 

комунікативних заходах, що проводилися за його межами.  
 

 

2. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС. НАУКОВЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 
 

Освітній процес з підвищення кваліфікації здійснювався центром за 

професійними програмами підвищення кваліфікації, програмами тематичних 

постійно діючих, короткострокових та виїзних семінарів. 

Всього протягом року центром проведено 113 освітніх заходів, що на                      

10 освітніх заходів або на 9,7 відсотка більше, ніж у 2017 році (103 освітні заходи),      

в тому числі за видами підвищення кваліфікації слухачів: 

- за професійними програмами підвищення кваліфікації  -   6; 

- на тематичних короткострокових семінарах                    -     84; 

- на тематичних постійно діючих семінарах               -     18; 

- на виїзних тематичних семінарах                                             11. 
 

Слухачами центру в 2018 році були працівники апаратів обласної та районних 

державних адміністрацій, їх структурних підрозділів; працівники територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади; працівники виконавчих апаратів 

обласної та районних рад; працівники сільських, селищних, міських рад та їх 

виконавчих комітетів; працівники рад об’єднаних територіальних громад; 

керівники та спеціалісти підприємств, установ та організацій; депутати місцевих 

рад. 

У 2018 році в центрі за всіма видами навчання підвищили кваліфікацію 

3180 слухачів (при плані 2573), що на 607 осіб (на 23,6 відсотка) більше, в 

порівнянні з плановою цифрою. Протягом року навчання в центрі пройшли 1253 
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молоді посадовці віком до 35 років, або 39,4 відсотка всіх слухачів, що на 

2,2 відсотка більше в порівнянні із 2017 роком (37,2 відсотка).  

Показники освітньої діяльності центру в 2018 році у порівнянні з попередніми 

роками подані на діаграмі 1,  у таблицях 1 і 2.   
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Діаграма 1 

Таблиця 1 

 

Таблиця 2 

 

№
 п

/п
 

Вид навчального заходу 
Кількість навчальних заходів 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Професійні програми підвищення 

кваліфікації 
13 16 12 13 10 4 13 4 6 

2 5-денні тематичні семінари 2 1 1 – – – – – – 

3 4-денні тематичні семінари – 1 – 1 – – 1 1 – 

4 3-денні тематичні семінари 15 16 21 17 21 25 11 13 10 

5 2-денні тематичні семінари 14 10 25 21 19 29 17 23 20 

6 1-денні тематичні семінари 20 37 38 40 49 43 62 56 65 

7 Тематичні постійно діючі семінари 20 19 21 27 17 9 6 6 12 

ВСЬОГО: 84 100 118 119 116 110 110 103 113 

 

 

 

№
 п

/п
 

Вид підвищення кваліфікації 
Кількість слухачів 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Професійні програми підвищення 

кваліфікації 
306 399 266 251 172 45 302 81 98 

2 Тематичні короткострокові семінари 1518 2312 2981 2862 3095 2479 2385 3597 2753 

3 Тематичні постійно діючі семінари 349 330 428 523 337 156 91 136 329 

ВСЬОГО: 2173 3041 3675 3636 3604 2680 2778 3814 3180 
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 З таблиць 1 та 2 видно, що починаючи із 2011 року відбулося суттєве 

зростання кількості посадовців області, які проходили навчання з підвищення 

кваліфікації в центрі, зросла й кількість навчальних заходів, що проводяться 

центром, та щорічно перевищує сотню. Поряд з цим спостерігається зниження 

попиту на довготривалі навчання (навчання за професійною програмою підвищення 

кваліфікації та трьох- та п’ятиденні тематичні семінари) та кількість охоплених 

ними слухачів.  
 

В центрі постійно впроваджуються у освітній процес нові освітні програми, 

оновлюються ті програми, що не втратили актуальності. Так, протягом 2018 року 

центром програм розроблено 40 нових та оновлено 24 існуючі програми, що 

складає 92,8 відсотка від загального числа 69 реалізованих освітніх програм, з них 4 

професійні програми підвищення кваліфікації, 2 програми тематичних постійно 

діючих семінарів, 55 програм тематичних короткострокових семінарів та 3 

програми виїзних тематичних семінарів. (діаграма 2, таблиця 3). Навчання, що 

проводилося за 5-ма розробленими в попередні роки освітніми програмами, у 2018 

році склали лише 7,2 відсотка від загального числа реалізованих  у звітному періоді 

програм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Таблиця 3 
 

Період 
Розроблено програм Оновлено програм 

ПППК КТС ПДТС ВТС ВСЬОГО ПППК КТС ПДТС ВТС ВСЬОГО 

Січень - 2 2 - 4 1 1 - - 2 

Лютий  - 6 - 1 7 - 2 - 1 3 

Березень - 1 - - 1 1 - - - 1 

Квітень - 8 - - 8 - 3 - - 3 

Травень - 2 - - 2 2 6 - - 8 

Червень - 1 - - 1 - 2 - - 2 

Липень - 2 - - 2 - - - - - 

Серпень - - - - - - - - - - 

Вересень - 2 - - 2 - 3 - - 3 

Жовтень - 4 - - 4 - - - - - 

Листопад - 7 - 1 8 - 2 - - 2 

Грудень - 1 - - 1 - - - - - 

ЗА РІК - 36 2 2 40 4 19 - 1 24 
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Діаграма 2 



 8 

  

До проведення занять зі слухачами центру у 2018 році залучено на договірних 

умовах 181 викладача, в тому числі 42 науково-педагогічні та педагогічні 

працівники вищих закладів освіти, 115 працівників органів влади різного рівня та 

24 представники громадських організацій.  

З числа викладачів центру навчальні заняття проводили: 8 докторів наук,                

29 кандидатів наук (з них 6 або 20,7 відсотка від числа кандидатів наук – кандидати 

наук з державного управління), 12 магістрів з державного управління, 17 магістрів 

державної служби та викладачі-практики – 115 осіб (діаграма 3): 
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 Як показує  діаграма 3 в центрі за останні роки сформувався стабільний склад 

викладачів. Викладачі, які маються вчене звання, складають відповідно в 2017 році 

23,9 відсотка (43 викладачі) та у 2018 році 23,2 відсотка (42 викладачі) від загальної 

кількості. 

Протягом січня-грудня 2018 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, коледжу електронних приладів Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу, Івано-Франківського університету Короля Данила та 9 

штатних працівників центру, Львівського національного університету імені Івана 

Франка, Національної академії державного управління при Президентові України, а 

також керівники та провідні фахівці апарату та структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації, обласної ради, виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради та Ланчинської селищної ради ОТГ Надвірнянського району, 

Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної 

служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях, 

Державного архіву Івано-Франківської області, Головного управління 

Діаграма 3 
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Держгеокадастру в Івано-Франківській області, Головного управління ПФУ в Івано-

Франківській області, Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області, Івано-Франківської обласної прокуратури, Головного 

управління Державної фіскальної служби України в Івано-Франківській області, 

Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області, 

регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги в Івано-

Франківській області, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України в Івано-Франківській області, Управління Західного офісу 

Держаудитслужби у Івано-Франківській області, Івано-Франківського обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Тисменицького відділення 

управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Івано-

Франківській області, психоневрологічної лікарні №3 міста Івано-Франківська, 

представники та координатор Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини в Івано-Франківській області, представник філії Державної установи 

«Центр пробації» в Івано-Франківській області, громадських та благодійних 

організацій: Івано-Франківського відокремленого підрозділу «Центру розвитку 

місцевого самоврядування» у Івано-Франківській області, Центру компетенцій 

системи публічних закупівель ProZorro в Івано-Франківській області, спільного 

підприємства «МБЕРІФ-Бізнес-Центру, Івано-Франківського регіонального 

відділення Асоціації міст України, представника проекту «Аграрні розписки в 

Івано-Франківській та Чернівецькій областях», ГО «Інституту політичної освіти», 

Івано-Франківської обласної громадської організації «Центр допомоги «Людина», 

Благодійного Фонду «Карітас УГКЦ», ТзОВ «ДРІМКОМ», Українського товариства 

охорони пам’яток історії та культури, Фондом А. Кваснєвського Amicus Europae, 

ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи», ТзОВ «Active Ukraine», ГО 

«Агенція журналістики даних», проекту відкритих даних TARAS.  
 

Протягом 2018 року із загальної кількості академічних годин – 1438, докторами 

наук, професорами та кандидатами наук проведено 492 академічні години або 34,2 

відсотка від загальної кількості, у тому числі докторами наук, професорами – 63 

академічні години (4,4 відсотка), а кандидатами наук – 429 академічних годин (29,8 

відсотка), з них кандидатами наук з державного управління проведено 85 

академічних годин (19,8 відсотка від кількості годин, проведених кандидатами 

наук) (діаграма 4): 
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Освітня робота у центрі в 2018 році проводилася за такими напрямками, 

чим забезпечувалося виконання Указів Президента України, відповідних 

урядових документів, нормативних документів Національного агентства 

України з питань державної служби, інших центральних органів виконавчої 

влади та програм і доручень засновників:  
 

- запобігання та виявлення корупції; 

- впровадження законодавства у сфері державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування; 

- детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення; 

- навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг; 

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Гендерних 

аспектів державної служби; 

- інноваційного розвитку. Інноваційної та інвестиційної діяльності;  

- управління реалізацією державних інвестиційних проектів, з питань оцінки 

кредитоспроможності громад, з питань середньострокового бюджетного 

планування, аналізу бюджетної та податкової політики і оцінки результативності 

бюджетних програм, з питань стратегічного планування, аналізу політики, 

підготовки аналітичних документів; 

- захисту персональних даних;  

- протидії дискримінації;  

- організації та проведення процедур закупівлі; 

- протидії торгівлі людьми;  

- захисту прав споживачів;  

- з питань пов’язаних із зміною клімату;  

- державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України;  

- громадянської освіти та формування громадянських компетентностей;  

- з питань у бюджетній, фінансовій, освітній, медичній, соціальній та інших 

сферах;  

- децентралізації фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової 

основи місцевого самоврядування;  

- формування та виконання місцевих бюджетів, здійснення контролю за 

дотриманням вимог бюджетного законодавства;  

- публічного управління, проектного менеджменту та планування розвитку 

територіальних громад;  

- соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 

роки;  

- розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2020 року;  

- розвитку туризму в області на 2016-2020 роки;  

- розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області 

на 2017-2018 роки;  

- розвиток громадянського суспільства  в Івано-Франківській області на 2016-

2020 роки;  

- правової освіти населення на 2016-2020 роки. 
 

Аналіз підвищення кваліфікації слухачів центру за напрямками навчань 

наведено в  таблицях 4 та 5. 
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Таблиця 4 
 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ,  

визначені Національним агентством України з питань державної служби,  

та кількість охоплених навчанням у 2018 році слухачів центру  
 

Напрям підвищення кваліфікації  Всього  
В тому числі  

ДС  ПОМС 

з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості 

населення (розп. КМУ від 02 березня 2010 №359-р) 375 75 138 

з питань навчання адміністраторів центрів надання 

адміністративних послуг (доруч. КМУ від 14.12.2012 р. 

№48689/1/1-12) 73 27 41 

з питань формування та виконання місцевих бюджетів, 

здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного 

законодавства (доруч. Прем’єр-міністра України від 26.11.2013 

р. №44613/1/1-13) 464 91 318 

з питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків. Гендерних аспектів державної служби (постанови 

КМУ від 26.09.2013 р. №717) 98 45 20 

з питань впровадження законодавства у сфері державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування 

(розпорядження КМУ від 18 березня 2015 року № 227-р) 342 276 41 

з питань інноваційного розвитку. Інноваційної та інвестиційної 

діяльності (розп. КМУ від 04.06.2015 р. № 575) 306 109 186 

з питань захисту персональних даних (розп. КМУ від 

23.11.2015 р. №1393) 263 149 93 

з питань протидії дискримінації (розп. КМУ від 23.11.2015 р. 

№1393) 90 49 12 

з питань організації та проведення процедур закупівлі (розп. 

КМУ від 24.02.2016 р. №1175) 375 75 138 

з питань протидії торгівлі людьми (пост. КМУ від 24.02.2016 р. 

№111) 53 12 12 

з питань вивчення положень Конвенції про права осіб з 

інвалідністю (Указ Президента України від 12 грудня 2016 

року №553) 137 - 38 

з питань децентралізації фінансової системи, зміцнення 

матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування 

(розп. КМУ від 22.09.2016 р. №688) 357 69 239 

з питань вивчення положень Конвенції про права осіб з 

інвалідністю (Розпорядження КМУ від 28.12.2016 року №1073) 137 - 38 

з питань публічного управління, проектного менеджменту та 

планування розвитку територіальних громад (пост. КМУ від 

13.12.2017 р. №1071) 433 86 288 

з питань захисту прав споживачів (розп. КМУ від 27.12.2017 р. 

№983) 21 12 9 
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з питань щодо підвищення рівня професійної компетентності 

у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

(розп. КМУ від 18.10.2017 р. №743) 13 9 2 

з питань запобігання та виявлення корупції (розп. КМУ від 25 

жовтня 2017 року № 1106-р) 1161 729 373 

з питань управління реалізацією державних інвестиційних 

проектів, з питань оцінки кредитоспроможності громад, з 

питань середньострокового бюджетного планування, аналізу 

бюджетної та податкової політики і оцінки результативності 

бюджетних програм, з питань стратегічного планування, 

аналізу політики, підготовки аналітичних документів (розп. 

КМУ від 24.05.2017 р. №415) 621 112 336 

з питань пов’язаних із зміною клімату (розп. КМУ від 

06.12.2017 р. №878) 37 37 - 

з питань державної політики в сфері євроатлантичної 

інтеграції України (розп. КМУ від 11.05.2017 р. №308) 128 93 25 

з питань у бюджетній, фінансовій, освітній, медичній, 

соціальній та інших сферах (розп. КМУ від 13.09.2017 р. 

№682) 973 351 370 

з питань громадянської освіти та формування громадянських 

компетентностей (розп. КМУ від 10.05.2018 р. №297) 189 119 48 

з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та 

застосування спеціальних заходів (постанови КМУ від 

11.04.2018 р. №273) 98 45 20 

з питань проведення гендерного портретування, протидії 

дискримінації за ознакою статі, застосування позитивних дій 

та інших питань забезпечення гендерної рівності (постанови 

КМУ від 11.04.2018 р. №273) 98 45 20 

з питань проведення спеціалізованих короткострокових 

навчальних семінарів на тему: «Інформування громадськості 

про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції 

України» (розп. КМУ від 14.02.2018 р. №109) 128 93 25 

проведення наукових, просвітницьких, комунікативних 

заходів, присвячених 100-річчю запровадження державної 

служби (розп. КМУ від 10.05.2018 р. №298) 906 797 66 

з питань безпеки біометричних проїзних документів і 

виявлення підробок документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство України чи спеціальний статус 

особи та є підставою для видачі проїзних документів 

(первинні документи) (розп. КМУ від 29.08.2018 р. №602) 340 149 167 

з питань гендерної рівності та недискримінації державних 

службовців, відповідальних за питання гендерної рівності 

(розп. КМУ від 05.09.2018 р. №634) 98 45 20 

включення до програм підвищення кваліфікації модулів щодо 

забезпечення прав дітей, материнства та дитинства (розп. 

КМУ від 05.09.2018 р. №634) 29 - 6 
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Таблиця 5 

 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ,  

визначені засновниками центру, та кількість охоплених навчанням у 2018 

році слухачів центру  
 

Напрям підвищення кваліфікації  

 (нормативний документ) 
Всього 

З них 

ДС ПОМС 

з питань соціального захисту населення Івано-Франківської 

області на 2017-2021 роки (рішення обласної ради: від 23.12.2016 

№ 402-12/2016; 27.04.2018 №838-21/2018) 

370 112 116 

з питань правової освіти населення (Розпорядження Івано-

Франківської облдержадміністрації «Про затвердження обласної 

програми правової освіти населення на 2016-2020 роки» від 

29.12.15 року  №923) 

170 19 117 

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) 

189 119 48 

з питань розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності 

області до 2020 року (рішення обласної ради від 25.12.2015 №56-

2/2015) 

306 109 186 

з питань розвитку туризму в області на 2016-2020 роки (рішення 

обласної ради від 16.10.2015 № 1820-39/2015) 

23 9 13 

з питань розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-

Франківській області на 2017-2018 роки (рішення обласної ради 

від 23.12.2016 № 401-12/2016) 

73 27 41 

з питань виконання в області Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, 

безпека» на період до 2020 року (розпор. ОДА від 30.12.2016 № 

944) 98 45 20 

з питань щодо виконання заходів Антикорупційної програми на 

2017-2020 роки (рішення обласної ради від 23.12.2016 № 400-

12/2016) 1161 729 373 

з питань щодо виконання заходів з реалізації в області у 2018-2020 

роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 

2020 року (розп. ОДА від 06.11.2018 р. №644; постанова КМУ від 

12.09.2018 р. №733) 47 37 10 
 

 

3. 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 Національного агентства України з питань державної 

служби «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення щорічного 
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Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець» від 21.02.2018 року 

№49 у 2018 році на базі центру проходив другий тур щорічного Всеукраїнського 

конкурсу «Кращий державний службовець», який є одним із видів підвищення 

кваліфікації державних службовців.  

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 навчанні 

прийняли участь 26 слухачів – державних службовців місцевих органів виконавчої 

влади (в тому числі 17 осіб або 65,4 відсотка віком до 35 років).  
 

Учасниками другого туру стали 26 державних службовців, в тому числі 

2 керівники і 5 спеціалістів обласної державної адміністрації та 7 керівників і 

12 спеціалістів районних державних адміністрацій.  
 

Дані про участь державних службовців у першому та другому турах щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» подано в додатку 5. 
 

Динаміка участі державних службовців у другому туру щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» за 2010–2018 роки 

приведена на діаграмі 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Як видно з  додатку 6 та діаграми 5, в останні три роки знижується активність 

державних службовців області, особливо структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації, щодо участі у конкурсі. Низьку активність проявляють 

державні службовці – керівники структурних підрозділів місцевих державних 

адміністрацій. Аналіз також показує, що в силу суб’єктивних та об’єктивних 

причин не всі переможці І туру конкурсу беруть участь у ІІ турі. 

Діаграма 5 
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4.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

І ВИДАВНИЧА РОБОТА 
 

Педагогічні працівники центру разом з викладачами та практичними 

працівниками впродовж звітного періоду проводили роботу з підготовки розробки 

навчальних, методичних довідкових інформаційних та інших матеріалів. 

Розробка власної інтелектуальної продукції була спрямована на методичне 

забезпечення навчального процесу, вдосконалення навчань з підвищення 

кваліфікації посадовців, впровадження інноваційних форм та методів контролю 

засвоєння знань слухачами.  

Центром продовжено роботу по виданню наукових статей викладачів з 

актуальних питань, спрямованих на розвиток управлінських кадрів області. У 

2018 році вийшов друком другий випуск Збірника наукових статей викладачів, 

видання якого було приурочено до 100-річчя української державної служби. 

Збірник був рекомендований до видання навчально-методичною радою центру.  
 

У 2018 році проведено чотири засідання навчально-методичної ради, на яких 

було рекомендовано до друку посібники підготовлені викладачами центру в 

звітному періоді: 

- 27 лютого – рекомендовано до друку методичний посібник В.І. Малімона 

«Комунікативні технології в публічному управлінні» в серії «Навчально-методичні 

матеріали»; 

- 10 травня – рекомендовано до друку навчально-методичні матеріали 

Т.Ю. Витко «Службова кар’єра державних службовців в Україні» в серії 

«Навчально-методичні матеріали»; 

- 23 жовтня – рекомендовано до друку Збірник наукових статей викладачів 

Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій як позасерійне видання; 

- 05 грудня – розглянуто і рекомендовано до друку навчально-методичний 

посібник Б.В. Гречаника «Особливості формування та реалізації державної 

інноваційної політики» в серії «Навчально-методичні матеріали» та навчально-

методичні матеріали М.Ю. Петренко «Стратегічне планування як ефективний 

інструмент забезпечення сталого розвитку регіону» в серії «Навчально-методичні 

матеріали». 
 

Вже традиційно в центрі виходять випуски серії «Довідково-інформаційні 

матеріали». В 2018 році вийшли друком 16 випусків цієї серії з різних напрямків 

навчання році. 
 

Центром видано у звітному періоді п’ять позасерійних видань. Крім згаданого 

вище Збірника наукових статей викладачів центру, слід відзначити випуск Збірника 

публічних випусків учасників другого туру конкурсу кращий державний 

службовець 2018 року в Івано-Франківській області, який було видано з метою 

популяризації конкурсу серед посадовців області. 
 

У центрі у 2018 році запроваджено нову форму підсумкового контролю знань 

слухачів професійних програм підвищення кваліфікації з використанням 
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комп'ютерних технологій. Для належної підготовки слухачів до проведення 

тестування центром видано Збірники тестових завдань. 
 

У звітному періоді продовжено роботу щодо розробки та видання методичних 

матеріалів у друкованому та електронному вигляді. До тематичного 

короткострокового семінару «Організація роботи старости в об'єднаній 

територіальній громаді» та навчань щодо застосування антикорупційного 

законодавства в органах державної та органах місцевого самоврядування 

підготовлено три випуски серії «Електронна бібліотека». 
 

Для слухачів тематичних короткострокових семінарів центром готувалися 

підбірки навчальних та інформаційних матеріалів в електронному вигляді, які 

надавали їм на СD носіях. Таких електронних освітніх ресурсів у звітному періоді 

було п'ять: для слухачів тематичного короткострокового семінару «Сприяння 

місцевих органів влади туризму», на допомогу  учасникам ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу «Кращий державний службовець» та з тематичних короткострокових 

семінарів на антикорупційну тематику, які проводились центром на договірних 

умовах для працівників центральних органів виконавчої влади в області. 
 

У 2018 році у центрі створена і почала функціонувати бібліотека книг в 

електронному форматі, до якої увійшли 85 різних книг та видань, підібраних та 

оцифрованих працівниками центру. Державні службовці та посадові особи органів 

місцевого самоврядування тепер мають змогу ознайомитись із вмістом бібліотеки 

на сайті центру та замовити видання, яке їх зацікавило. Електронне видання із 

бібліотеки надсилається замовнику з використанням «хмарних» технологій. 
 

Методистами центру для слухачів навчальних заходів із бібліотеки книг в 

електронному форматі готувалися у звітному періоді підбірки рекомендованої 

літератури, які вони мали змогу скачати після завершення навчання. У 2018 році 

підготовлено п’ять таких підбірок. 

У звітному періоді до п'яти семінарів підготовлено і видано методичні 

матеріали, а до 17 навчальних заходів підготовлено і розтиражовано роздаткові 

матеріали.  

Всього у 2018 році центром всього видано 2311 примірників друкованої 

продукції, з них  

- п’ять випусків серії навчально-методичні матеріали загальним тиражем 132 

примірники,  

- 16 випусків серії «Довідково-інформаційні матеріали» загальним тиражем 

682 примірників,  

- 5 випусків позасерійних видань загальним тиражем 68 примірників,  

- 17 випусків роздаткових матеріалів загальним тиражем 1303 примірників,  

а також 481 примірник методичних матеріалів в електронному вигляді, з них  

- три випуски Електронної бібліотеки загальним тиражем 126 компакт-дисків,  

- п’ять випусків електронного освітнього ресурсу до навчальних заходів 

загальним тиражем 177 компакт-дисків, 

- п’ять видань рекомендованої літератури до навчальних заходів, які слухачі 

могли скачати із бібліотеки  книг в електронному форматі центру. 
 

Більш детальну інформацію про видання центру в 2018 році подано у додатку 6. 
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5. КОМУНІКАТИВНІ ЗАХОДИ ТА НАДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ 
   

Протягом 2018 року працівники центру організовували та брали  участь у 

різноманітних комунікативних заходах.  

Спільно із колегами з регіональних центрів перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій у звітному періоді 

організовано та проведено 3 комунікативні заходи в режимі відео-конференції:  

- 24.01.2018 на базі центру відбулося розширене засідання координаційних 

рад з питань національно-патріотичного виховання при Івано-Франківській, 

Миколаївській та Чернігівській обласних державних адміністраціях, приурочене до 

99-ої річниці Злуки УНР і ЗУНР та 100-річчя бою під Крутами;  

- 20.06.2018 проведено відеоміст «Державна служба: історія та сучасність», 

приурочений 100-річчю започаткування сучасної української державної служби, в 

якому взяли участь науковці Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника та педагогічні працівники Запорізького, Кропивницького, 

Херсонського, Чернівецького, Івано-Франківського центрів підвищення кваліфікації  

- 05.10.2018 працівники центру взяли участь у науково-практичному он-лайн 

семінарі «Державна служба в Україні: історичний дискурс та сучасність», 

присвяченому 100-річчю запровадження державної служби України, 

організованому спільно із Миколаївським та Чернігівським регіональними 

центрами підвищення кваліфікації. 

У 2018 році в Україні відзначалося 100-річчя української державної служби, 

тому значна кількість комунікативних заходів, організованих центром, була 

присвячена саме цій даті: 

- 26.01.2018 року спільно із Міжрегіональним управлінням Національного 

агентства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській 

та Тернопільській областях організовано і проведено форум «Розвиток лідерства 

на державній службі як умова належного врядування» для  учасників щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» за участю керівників 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації; 
- 30.05.2018 року в центрі відбулося урочисте відкриття ювілейної 

експозиції «Українській державній службі – 100 років (1918-2018): історичні та 
правові засади державної служби України» за участю працівників 
Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної 
служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях, кадрової 
служби апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації та керівників і 
спеціалістів районних державних адміністрацій – учасників другого туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» - слухачів 
тематичного короткострокового семінару «Актуальні питання удосконалення 
діяльності державних службовців»; 

- в цей же день слухачам центру представлено експозицію «Становлення 
української державної служби в часи Західно-Української Народної 
Республіки», підготовлену Державним архівом Івано-Франківської області до 100-
річного ювілею української державної служби, та книжкову виставку, присвячена 
цій даті, підготовлену навчально-методичним кабінетом центру; 
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- 06.06.2018 року центром організована тематична фотоекспозиція, 

приурочена до 100-річчя започаткування сучасної української державної служби у 

фойє обласної державної адміністрації; 

- 07.06 та 20.06.2018 року проведено презентацію тематичної 

фотоекспозиції, приурочену до 100-річчя започаткування сучасної української 

державної служби, слухачам професійної програми підвищення  кваліфікації - 

керівникам структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій;  

- 28.11.2018 року в центрі організовано та проведено круглий стіл «100-

річчя державної служби в Україні: історія та сучасність» за участю керівництва 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації, представників територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади в області, науково-педагогічних 

працівників та керівників бібліотек провідних вузів м. Івано-Франківська, 

працівників центру; 

- під час круглого столу учасникам запрезентовано Збірник наукових статей 

науково-педагогічних працівників – викладачів центру, підготовленого та виданого 

у звітному періоді до 100-річчя започаткування сучасної української державної 

служби. 

В центрі у звітному періоді постійно організовувалися ілюстративно-

книжкові виставки, тематичні експозиції до державних свят та пам’ятних дат 

нашого народу:  

- до відзначення в області 100-річчя створення Західноукраїнської Народної 

Республіки; 

- вшанування Героїв Небесної Сотні; 

- до 27-ї річниці проголошення незалежності України; 

- до Дня пам'яті жертв Голодоморів; 

- до Дня Гідності та Свободи. 

У 2018 році працівниками центру запроваджено створення для слухачів 

віртуальних тематичних виставок, таких як 

- «Україна – НАТО»; 

- до дня створення Української Повстанської Армії (УПА); 

- до Європейського тижня місцевої демократії; 

- до Дня української писемності та мови. 

Традицією вже стало проведення інформаційних зустрічей слухачів центру  

- бухгалтерів сільських, селищних рад, працівників районних державних 

адміністрацій, бюджетних установ, спеціалістів з бухгалтерського обліку сільських, 

селищних рад та об’єднаних територіальних громад з представником газети «Все 

про бухгалтерський облік», під час яких вони отримували інформаційні матеріали.  

Впродовж звітного періоду для слухачів центру організовувалися презентації 

нових друкованих видань та електронних освітніх  ресурсів, які розроблені і 

видані як методичне забезпечення навчального процесу. 

Працівники центру протягом року також брали участь у комунікативних 

заходах, які організовувалися Національною академією державного управління при 

Президентові України, Національним агентством України з питань державної 

служби та засновниками центру. 

Узагальнена інформація про комунікативні заходи центру 2018 року подана в 

додатку 7.  
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6. 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 

2018 році склав 2164,2 тис. грн., що складає 99,9 відсотка від планового показника.  

Власні надходження склали 27,1 тис. грн., або 46,6 відсотка від плану.  

 

Обсяги фінансування центру протягом 2010-2018 років подано на діаграмі 6. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Як видно з діаграми 6 обсяги фінансування на утримання центру зростають. 

Це пов’язано в першу чергу із ростом фонду оплати праці педагогічних працівників 

та викладацького складу центру.  

У 2018 році центром збільшено надходження від надання освітніх послуг на 

договірній основі. Це в першу чергу пов’язано з запровадженням нового Закону 

України «Про державну службу» та запровадженням процедури щорічного  

оцінювання діяльності державних службовців, при якому враховується і факт 

їхнього професійного розвитку. 
 

У звітному періоді проведено ремонти багатофункціональних пристроїв, 

комп’ютерів, моніторів Samsung. Але оскільки основна маса офісної та навчальної 

техніки (обладнання для комп’ютерного класу, проекційна апаратура, друкуючі 

пристрої, копіювальні пистрої тощо) була придбана центром у 2004-2009 роках, 

вона вимагає оновлення, так як в багатьох випадках ремонтні роботи провести 

неможливо через відсутність сервісного обладнання та запчастин або вартість 

ремонту старої техніки співрозмірна з вартістю нового обладнання і проводити 

ремонтні роботи недоцільно. 

Діаграма 6 
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7. ДОКУМЕНТООБІГ 
 

Впродовж 2018 року центром опрацьовано 440 документів. З них вхідних 

документів – 140 та вихідних – 300. Кількість вхідних та вихідних документів 

зменшилася в порівнянні з минулим роком відповідно на 9,09 та 9,37 відсотка.  

Центром протягом року підготовлено 94 листів місцевих органів влади: із них 

83  – обласної державної адміністрації і 11 – обласної ради. 

 У 2018 році по центру видано 259 наказів, з них з основної діяльності – 176, 

по особовому складу – 44, про відпустки – 27, про відрядження – 12. Кількість 

внутрішніх документів (наказів) зросла в порівнянні з 2017 роком з 239 до 259 або 

на 8,37  відсотка.   
   

Відомості про документообіг у 2018 році в порівнянні з попередніми роками 

подано в  таблиці 6: 

 

 

 

 

8.МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

Протягом 2018 року центр здійснював співпрацю з Малопольською школою 

публічного  управління Краківського економічного університету (Польща) у рамках 

проекту міжнародної технічної допомоги «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність» (DOBRE) Агентства США з міжнародного 

розвитку(USAID).  

За сприянням проекту DOBRE у центрі було здійснено такі заходи: 

1. Протягом 23-25 квітня 2018 року проведено навчання науково-педагогічних 

працівників вищих закладів освіти і закладів післядипломної освіти на тематичному 

короткостроковому семінарі з питань підвищення спроможності системи освіти у 

сфері публічного адміністрування. Слухачами семінару були науково-педагогічні 

працівники Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського 

національного економічного університету, Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, Університету Короля Данила та Івано-

Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій, які в подальшому навчатимуть посадовців 

новостворених об’єднаних громад (ОТГ) краще здійснювати управління ресурсами, 

Таблиця 6 

ДОКУМЕНТООБІГ ЦЕНТРУ В 2010 – 2018 РОКАХ 
Кількість документів № 

п/п Групи документів 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Вхідні 247 252 273 245 166 193 174 154 140 

2 
Створювані 

установою 
368 394 357 362 349 373 352 331 300 

3 Внутрішні (накази) 262 273 268 258 249 212 273 239 259 

Всього: 877 919 898 865 764 778 799 724 699 
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підвищувати якість публічних послуг, стимулювати місцевий розвиток, залучати 

мешканців до вказаних процесів у новій децентралізованій системі місцевого 

самоврядування. Заняття на семінарі проводили викладачі Малопольської школи 

публічного управління Краківського економічного університету з Республіки 

Польщі Марцін Завіцкі та Міхал Кудлач. 

З 29 травня по 02 червня 2018 року завідувач навчально-методичного відділу 

центру Надворняк Я. М. взяла участь у Навчальному семінарі з питань розробки 

програм післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) у сфері публічного 

адміністрування, який проводився викладачами Малопольської школи публічної 

адміністрації в Головному офісі програми DOBRE в Україні  (м. КиЇв, вул. Ділова 

5б). 

У вересні центром продовжено співпрацю з Малопольською школою публічної 

адміністрації (м. Краків, Польща) в рамках проекту Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» 

(DOBRE) з питань підвищення спроможності системи освіти у сфері публічного 

адміністрування. 

13-14 вересня 2018 року на базі центру пройшов регіональний семінар 

(освітній воркшоп) для представників вищих навчальних закладів. Під час семінару 

поширено напрацювання учасників воркшопів, що відбулись в м. Києві в червні 

цього року та продовжено роботу щодо: 

1. Формування, на основі європейської практики та українських реалій, 

навчальних програм для освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» у сфері публічного 

адміністрування. 

2. Розробки програм післядипломної освіти сфери публічного адміністрування 

із врахуванням міжнародного досвіду професійного підвищення кваліфікації. 

3. Формування спільного бачення професійної спільноти Консорціуму щодо 

стандартів освітньої діяльності з підвищення кваліфікації у сфері публічного 

адміністрування. 

       Заняття з слухачами проводили Міхав Кудвач (Michał Kudłacz) -  к.е.н., 

експерт проекту DOBRE Малопольської школи публічної адміністрації, адюнкт 

кафедри економіки і публічного адміністрування Краківського економічного 

університету  (м. Краків, Польща) та Роман Жебчук (Roman Zhebchuk) - к.е.н., 

координатор проекту DOBRE Малопольської школи публічної 

адміністрації  Краківського економічного університету  (Польща). Участь у семінарі 

взяли 20 представників вищих навчальних закладів Івано-Франківської та 

Чернівецької областей, які вже найближчим часом зможуть долучитися до 

професійного навчання посадовців у регіонах. 
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8. СТРУКТУРА І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ 
 

У 2019 року центр функціонував як комунальний заклад післядипломної освіти 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій, структура якого була такою: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Штатна чисельність працівників центру станом на 31 грудня 2018 року 

складала 11 штатних одиниць, з яких 10 мають статус педагогічного працівника. 

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за 2018 рік, яка 

визначається відповідно до пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості  

працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 

28.09.2005  №286, склала 10 осіб. 

Усі працівники мають повну вищу освіту (два – за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «магістр державної служби»), з них один працівник центру має науковий 

ступінь кандидата економічних наук, а два працівники – повну вищу педагогічну 

освіту.  
 

В центрі постійно проводиться робота щодо підвищення фахового рівня 

працівників. В 2018 році свою кваліфікацію за різними напрямками підвищували        

7  працівників центру на 8 навчальних заходах, причому 4 працівники впродовж 

року проходив навчання двічі ( додаток 8). 
 

З 30 жовтня 2018 року директором центру призначено 

Слободяна Любомира Ярославовича. 
 

СЛОБОДЯН Любомир Ярославович, 

народився 18 липня 1973 року. 

Освіта: 

 вища (старий термін)‚ 1995 р.‚ Івано-Франківський 

державний технічний університет нафти і газу‚ 

автоматизоване управління в технічних та 

організаційних системах, інженер-системотехнік; 

 повна вища‚ магістр‚ 2001 р., Тернопільська академія 

народного господарства‚ міжнародна економіка, 

магістр з міжнародної економіки; 

 повна вища‚ магістр‚ 2009 р., Львівський Національний університет імені Івана 

Франка‚ правознавство, юрист. 

 

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 2018 РОЦІ 
 

1. Навчання, які додатково включено до плану-графіка: 

1.1 Одне навчання на тематичному короткостроковому (одноденному) семінарі 

«Євроатлантична інтеграція України. Інформування громадськості про державну 

політику у сфері євроатлантичної інтеграції України» для працівників апарату і 

структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, які ведуть питання 

євроатлантичної інтеграції України, і відповідальних за зв’язки з громадськістю та 

взаємодію із засобами масової інформації відповідно до листа НАДС від 26.02.2018р. 

№47/70/22-18 щодо виконання пункту 16 Плану заходів щодо реалізації Концепції 

вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України 

на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лютого 

2018 року № 109. 

1.2 Два навчання на тематичному короткостроковому семінарі-тренінгу 

(одноденному) «Визначення результатів службової діяльності державних службовців, які 

займають посади державної служби категорій «Б» і «В»: для керівників служб управління 

персоналом апаратів райдержадміністрацій та для керівників служб управління 

персоналом структурних підрозділів облдержадміністрації з метою належної підготовки 

державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», до 

проведення  щорічного оцінювання результатів службової діяльності у 2018 році. 

1.3. Одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі (одноденному) 

«Відкриті дані для міста: від законодавства до практики», для працівників виконавчих 

органів Івано-Франківської міської ради та комунальних підприємств міста, 

відповідальних осіб за оприлюднення відкритих даних, на виконання регіональної 

програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25 грудня 

2015 року № 43-2/2015 

1.4. Одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі (одноденному) 

«Завдання і можливості прес-служби у побудові довіри громади до роботи органів 

місцевого самоврядування в проведенні реформ», для представників прес-служб, 

працівників з питань роботи із ЗМІ структурних підрозділів обласної та апаратів 

районних державних адміністрацій, міськвиконкомів, рад об’єднаних територіальних 

громад, які ведуть питання роботи із ЗМІ, спільно з ГО «Івано-Франківського прес-клубу 

реформ» і за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні для реалізації 

проекту «Школа реформ для регіональних прес-служб» 

1.5. Одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі (одноденному)        

«Стандарт набору відкритих даних регуляторних органів», для працівників 

райдержадміністрацій та міськвиконкомів, до компетенції яких відносяться питання 

регуляторної політики, на замовлення департаменту економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

«Про проведення тематичного семінару» від 22.11.2018 року №04.2-09/1597 

1.6. Одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі (одноденному)        

«Комунікаційні стратегії успішної співпраці прес-служб із ЗМІ», для представників прес-

служб, працівників з питань роботи із ЗМІ структурних підрозділів обласної та апаратів 

районних державних адміністрацій, міськвиконкомів, рад об’єднаних територіальних 

громад, які ведуть питання роботи із ЗМІ, спільно з ГО «Івано-Франківського прес-клубу 

реформ» і за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні для реалізації 

проекту «Школа реформ для регіональних прес-служб» 
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1.7. Одне навчання на тематичному виїзному семінарі «Інструменти взаємодії 

влади з громадою», для державних службовців Тлумацької райдержадміністрації та 

посадових осіб місцевого самоврядування Тлумацького району, керівників і працівників 

підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, відповідальних за 

доступ до публічної інформації, на виконання регіональної програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25 грудня 2015 року №43-

2/2015. 

2. Навчання, які вилучено з плану-графіка: 

2.1. Чотирнадцять виїзних тематичних семінарів «Актуальні проблеми 

реформування служби в органах  місцевого самоврядування» для посадових осіб 

місцевого самоврядування – у зв’язку із відкладенням Верховною Радою України 

прийняття нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». 

2.2. Чотири виїзні тематичні семінари «Система електронного декларування: 

подання та заповнення електронних декларацій» для працівників райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад, від проведення яких в першому 

кварталі 2018 року відмовилися, деякі райдержадміністрації. 

3. Інші зміни: 

3.1. У зв’язку з незначною кількістю учасників щорічного Всеукраїнського 

конкурсу «Кращий державний службовець» серед керівників і спеціалістів обласної 

державної адміністрації (всього 6 осіб), об’єднано навчання двох запланованих на 29 та 

30 травня навчальних груп на тематичному короткостроковому семінарі «Актуальні 

питання удосконалення діяльності державних службовців» в одну групу 30 травня для 

керівників та спеціалістів, як обласної так і районних державних адміністрацій 

3.2 Замість 4 тематичних семінарів «Окремі питання практичного застосування 

нового антикорупційного законодавства», для працівників територіальних органів 

виконавчої влади в області, центром проведено 6 таких семінарів зокрема:  

– 1 семінар для працівників Головного управління Держгеокадастру в Івано-

Франківській області; 

– 1 семінар для державних службовців категорії посад «Б», працівників Управління 

Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області; 

– 3  семінари для працівників Головного управління Державної казначейської 

служби України та райміськуправлінь в Івано-Франківській області; 

– 1 семінар для працівників Управління Державного агентства рибного 

господарства у Івано-Франківській області. 
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ВИДАННЯ ЦЕНТРУ 2018 РОКУ 
 

№ Назва Автор Тираж 

СЕРІЯ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ» 

1 Комунікативні технології в 

публічному управлінні: 

навчально-методичні 
матеріали. Випуск 73 

Віталій Іванович Малімон, 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 

18 

2 Службова кар’єра державних 
службовців в Україні: 

навчально-методичні 

матеріали. Випуск 74 

Тетяна Юліанівна Витко, кандидат наук з державного 
управління, доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування Інституту гуманітарної підготовки та 

державного управління Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу 

94 

3 Особливості формування та 

реалізації державної 

інноваційної політики: 
навчально-методичний 

посібник. Випуск 75 

Богдан Васильович Гречаник, доцент кафедри 

публічного  управління та адміністрування Інституту 

гуманітарної підготовки та державного управління  Івано-
Франківського національного технічного університету, 

кандидат економічних наук  

5 

4 Стратегічне планування як 

ефективний інструмент 
забезпечення сталого розвитку 

регіону. Випуск 76 

Марія Юріївна Петренко, головний спеціаліст відділу 

взаємодії з органами місцевої виконавчої влади та 
структурами державного управління управління з 

організаційної роботи  апарату обласної державної 

адміністрації, магістр державного управління 

5 

 

СЕРІЯ «ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ» 

1 Реалії та перспективи розвитку 

територіальних громад. Випуск 

116/18 

Назар Богданович Косаревич, начальник відділу з 

питань бюджету та обласних програм виконавчого апарату 

обласної ради, кандидат економічних наук 
56 

2 Вільне володіння державною 

мовою – обов’язок державного 

службовця: збірник матеріалів.  

Випуск 117/18 
 

 

Володимир Миколайович Пахомов, доцент кафедри 

соціальних комунікацій і права Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу, 

кандидат філологічних наук; 
Людмила Іванівна Яковенко, завідувач навчально-

методичного кабінету Івано-Франківського обласного 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій 

70 

3 Бухгалтерський облік і 
фінансова звітність в Україні: 

законодавчі новації. 

Випуск 118/18 
 

Ярослава Миколаївна Надворняк, завідувач навчально-
методичного відділу Івано-Франківського обласного 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій, кандидат економічних наук 

109 

4 Соціальний супровід сімей,  

у яких виховуються діти-
сироти і діти, позбавлені 

батьківського піклування.  

Випуск 119/18 

Надія Михайлівна Герасимів, практичний психолог 

відділу методичного забезпечення соціальної роботи 
Івано-Франківського обласного центру соціальних служб 

для сім`ї, дітей та молоді 
36 

5 Загальні відомості про 
електронний документообіг. – 

2-ге вид., доп. та вип.  

Випуск 120/18 

Володимир Андрійович Корнута, доцент кафедри 
інженерної та комп’ютерної графіки Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу, 

кандидат технічних наук 

30 

Додаток 6 



 30 

№ Назва Автор Тираж 

6 Методичні рекомендації щодо 

порядку державної реєстрації 
народження, смерті, шлюбу 

виконавчим комітетом 

сільської, селищної, міської 

рад.Випуск 121/18 

Марта Михайлівна Ільницька, заступник начальника 

відділу реєстрації актів цивільного стану управління 
державної реєстрації Головного територіального 

управління юстиції в Івано-Франківській області 
21 

7 Методичні рекомендації щодо 

порядку ведення обліку і 

звітності про використання 
бланків свідоцтв про державну 

реєстрацію актів цивільного 

стану, а також їх зберігання 

виконавчими комітетами 
сільської, селищної, міської 

рад. Випуск 122/18 

Марта Михайлівна Ільницька, заступник начальника 

відділу реєстрації актів цивільного стану управління 

державної реєстрації Головного територіального 
управління юстиції в Івано-Франківській області 

21 

8 Законодавство України у сфері 

протидії насильству над 
жінками та дискримінації за 

ознакою статі. Випуск 123/18 

Людмила Іванівна Яковенко, завідувач навчально-

методичного кабінету Івано-Франківського обласного 
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій 

34 

9 Інвентаризація та передача 

майна від сільських та 

селищних рад до рад 
об’єднаних територіальних 

громад. Випуск 124/18 

 

Наталія Іванівна Пазюк, начальник управління 

фінансового та господарського забезпечення департаменту 

фінансів Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації, магістр державної служби;  

Ярослава Миколаївна Надворняк, завідувач навчально-

методичного відділу центру Івано-Франківського 
обласного центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій, кандидат економічних наук 

52 

10 Робота із зверненнями 

громадян в органах влади.  

Випуск 125/18 

Людмила Василівна Балкова, начальник відділу роботи 

із зверненнями громадян апарату Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації 
49 

11 Впровадження наставництва як 

індивідуальної форми 

підтримки дітей, які 

проживають в закладі для 
дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, іншому закладі для 
дітей. Випуск 126/18 

Ірина Остапівна Прибуш, методист відділу методичного 

забезпечення соціальної роботи Івано-Франківського 

обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 
34 

12 Забезпечення доступу до 

публічної інформації. 

Проблемні питання 
оприлюднення інформації у 

формі відкритих даних. 

Випуск 127/18 

Наталія Володимирівна Шотурма, асистент кафедри 

журналістики Факультету філології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, 
кандидат політичних наук 

44 

13 Складання кошторисів проектів 

з використанням електронних 

таблиць.Випуск 128/18 

Володимир Андрійович Корнута, доцент кафедри 

інженерної та комп’ютерної графіки Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу, 

кандидат технічних наук 

36 
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№ Назва Автор Тираж 

14 Окремі питання порядку 

обчислення заробітної плати 
працівників навчальних 

закладів: Збірник нормативних 

документів  та практичних 

рекомендацій. Випуск 129/18 

Марта Миколаївна Матковська, викладач Івано-

Франківського обласного центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ  і організацій 

33 

15 Методичні рекомендації щодо 

відбору сімей кандидатів у 

патронатні вихователі. Випуск 

130/18 

Світлана Михайлівна Бойко, провідний спеціаліст 

відділу методичного забезпечення соціальної роботи 

Івано-Франківського обласного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 

38 

16 Листування електронною 

поштою. Випуск 131/18 

Роман Олексійович Шкварла, завідувач лабораторії 

технічних засобів навчання Івано-Франківського 

обласного центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій 

26 

 

ПОЗАСЕРІЙНІ ВИДАННЯ 
1 Звіт про роботу ІФОЦППК за 

2018 рік  

 

Колектив працівників обласного центру перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

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

 

2 Тестові завдання для перевірки 

рівня професійної 
компетентності слухачів 

професійної програми 

підвищення кваліфікації 

бухгалтерів сільських і 
селищних рад та рад 

об’єднаних територіальних 

громад  

Упорядники:  
Я. М. Надворняк, завідувач навчально-методичного 
відділу, кандидат економічних наук; Г. М. Висоцька, 

методист навчально-методичного відділу, магістр 

державної служби; Оксана  Петрівна Гайдай, методист 
навчально-методичного відділу, магістр державної 

служби; Т. З. Павлишин, методист навчально-методичного 

відділу центру 

5 

3 Тестові завдання для перевірки 

рівня професійної 

компетентності слухачів 

професійної програми 
підвищення кваліфікації  

секретарів сільських, селищних 

рад та депутатів місцевих рад 

Упорядники:  
Я. М. Надворняк, завідувач навчально-методичного 

відділу, кандидат економічних наук; Ганна Миронівна 

Висоцька, методист навчально-методичного відділу, 

магістр державної служби; Оксана Петрівна Гайдай, 

методист навчально-методичного відділу, магістр 
державної служби; Тарас Зенонович Павлишин, 

методист навчально-методичного відділу центру 

5 

4 Збірник публічних виступів   

державних службовців – 
учасників II туру щорічного 

Всеукраїнського конкурсу 

«Кращий державний 
службовець» 2018 року 

Івано-Франківської області 

 

 

Колектив авторів; 

відп. за вип. Любомир Васильович Бойчук, заступник 

директора з навчально-методичної роботи Івано-

Франківського обласного центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій; 
Людмила Іванівна Яковенко, завідувач навчально-

методичного кабінету Івано-Франківського обласного 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій 

18 



 32 

№ Назва Автор Тираж 

5 Збірник наукових статей 

викладачів Івано-
Франківського обласного 

центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 
влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і 
організацій 

Колектив авторів; 

відп. за вип. Любомир Васильович Бойчук, заступник 

директора з навчально-методичної роботи Івано-

Франківського обласного центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій; 

Людмила Іванівна Яковенко, завідувач навчально-
методичного кабінету Івано-Франківського обласного 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій 

40 

СЕРІЯ «ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА» 
1 На допомогу старостам 

об’єднаних територіальних 
громад для слухачів 

тематичного 

короткострокового семінару 
«Організація роботи старости в 

об’єднаній територіальній 

громаді». Випуск 1/18 

Підбір матеріалів та їх комп’ютерний дизайн: Любомир 

Васильович 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; графічний інтерфейс 

бібліотеки: Тарас Зенонович Павлишин, методист 

навчально-методичного відділу центру  

67 

2 На допомогу уповноваженому 
підрозділу (особі) з питань 

запобігання та виявлення 

корупції для слухачів 

тематичного 
короткострокового семінару 

«Застосування 

антикорупційного 
законодавства в органах 

виконавчої влади» 

Випуск 2/18 

Підбір матеріалів та їх комп’ютерний дизайн: Любомир 

Васильович 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; графічний інтерфейс 

бібліотеки: Тарас Зенонович Павлишин, методист 

навчально-методичного відділу центру  
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3 На допомогу уповноваженому 
підрозділу (особі) з питань 

запобігання та виявлення 

корупції для слухачів 
тематичного 

короткострокового семінару 

«Застосування 
антикорупційного 

законодавства в органах 

місцевого самоврядування» 

Випуск 3/18 

Підбір матеріалів та їх комп’ютерний дизайн: Любомир 

Васильович 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; графічний інтерфейс 

бібліотеки: Тарас Зенонович Павлишин, методист 
навчально-методичного відділу центру  

 

26 

 

ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ 
1 Науково-практичний коментар  

до закону України «Про 

державну службу»  

Електронний аналог 
друкованого видання 

(електронна книга) 

Комп’ютерний дизайн: Любомир Васильович Бойчук, 
заступник директора з навчально-методичної роботи 

Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій 

34 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС 
1 Тематичний короткостроковий 

семінар "Сприяння місцевих 
органів влади розвиткові 

туризму" 

Комп’ютерний дизайн: Любомир Васильович 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 

23 

2 На допомогу учасникам ІІ туру 

щорічного Всеукраїнського 

 конкурсу «Кращий державний 
службовець» 

2018 року 

Комп’ютерний дизайн: Любомир Васильович 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; Графічний інтерфейс: Тарас 

Зенонович Павлишин, методист навчально-методичного 
відділу обласного центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій 

26 

3 Тематичний короткостроковий 

семінар "Окремі питання 

практичного застосування 
антикорупційного 

законодавства" 

Комп’ютерний дизайн:Любомир Васильович 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; Графічний інтерфейс: Тарас 

Зенонович Павлишин, методист навчально-методичного 

відділу обласного центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій 

12 

4 «Stop корупція» для слухачів 

тематичного 
короткострокового семінару 

"Окремі питання практичного 

застосування 
 антикорупційного 

законодавства" 

Комп’ютерний дизайн: Любомир Васильович 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; Графічний інтерфейс: Тарас 

Зенонович Павлишин, методист навчально-методичного 

відділу обласного центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій 

100 

5 «Зупини корупцію» для 
слухачів тематичного 

короткострокового семінару  

"Окремі питання практичного 

застосування    
 антикорупційного 

законодавства" 

Комп’ютерний дизайн: Любомир Васильович 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; Графічний інтерфейс: Тарас 

Зенонович Павлишин, методист навчально-методичного 

відділу обласного центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій 

16 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
1 До тематичного 

короткострокового семінару 

«Інформування громадськості 

про державну політику у сфері 

євроатлантичної інтеграції 

України» 

Любомир Васильович 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 

16 

2 До професійної програми 

підвищення кваліфікації 

спеціалістів структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації та 

райдержадміністрацій, 

категорія посад «В» 

Людмила Іванівна Яковенко, завідувач навчально-

методичного кабінету Івано-Франківського обласного 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій 

15 

3 До тематичного 

короткострокового семінару 

«Надання адміністративних 
послуг» 

Ганна Миронівна Висоцька, методист навчально-

методичного відділу Івано-Франківського обласного 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій, магістр державної служби 

35 

4 «Оцінювання 2018: алгоритм 
дій для служб управління 

персоналом, державних 

службовців та керівників» (в 
електронному вигляді)  

Любомир Васильович 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 

24 

5 До тематичного 

короткострокового семінару 
 «Соціальна робота із сім’ями, 

які опинилися у складних 

життєвих обставинах, у тому 
числі через насильство у сім’ї, 

жорстоке поводження, 

торгівлю людьми» 

Оксана Петрівна Гайдай, методист навчально-

методичного відділу Івано-Франківського обласного 
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій, магістр державної служби  

29 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

ІЗ БІБЛІОТЕКИ КНИГ В ЕЛЕКТРОННОМУ ФОРМАТІ 
1 Література для самостійного 

опрацювання 

до професійної програми 

підвищення кваліфікації 
керівників структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації та 
райдержадміністрацій,  

категорія посад «Б» 

Людмила Іванівна Яковенко, завідувач навчально-

методичного кабінету Івано-Франківського обласного 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій 
25 

2 Література для самостійного 

опрацювання до тематичного 
короткострокового семінару 

 «Лідерство у публічному 

управлінні» 

Оксана Петрівна Гайдай, методист навчально- 

методичного відділу Івано-Франківського обласного 
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій, магістр державної служби 

42 



 35 

3 Література для самостійного 

опрацювання до тематичного 
короткострокового семінару 

 «Службова кар’єра 

державного службовця» 

Оксана Петрівна Гайдай, методист навчально-

методичного відділу Івано-Франківського обласного 
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій, магістр державної служби 

30 

4 Література для самостійного 

опрацювання до тематичного 

постійно діючого семінару 
 «Комунікативні технології у 

сфері публічного управління» 

Оксана Петрівна Гайдай, методист навчально-

методичного відділу Івано-Франківського обласного 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій, магістр державної служби 

36 

5 Література для самостійного 
опрацювання до тематичного 

постійно діючого семінару 

 «Основи етикету публічного 

управлінця» 

Оксана Петрівна Гайдай, методист навчально-
методичного відділу Івано-Франківського обласного 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій, магістр державної служби 

45 

 

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ 
1 Нормативно-правові документи 

у сфері земельного 
законодавства» 

Тарас Васильович Воловець, заступник начальника 
управління-начальник відділу правового забезпечення 
юридичного управління Головного управління 
Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

93 

2 Подання е-декларацій Любомир Васильович 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 

588 

3 Мовний баланс України Василь Миколайович Тимків, доцент кафедри 
публічного управління та адміністрування гуманітарної 
підготовки та державного управління Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, 
кандидат наук з державного управління 

103 

4 Окремі питання української 
літературної мови 

Володимир Миколайович Пахомов, доцент кафедри 
соціальних комунікацій і права Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, 
кандидат філологічних наук; Людмила Іванівна Яковенко, 
завідувач навчально-методичного кабінету Івано-
Франківського обласного центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 

67 

5 Система електронної взаємодії 
органів виконавчої влади версія 
2.0 Порядок підключення 
органу виконавчої влади до 
системи електронної взаємодії 
органів виконавчої влади версія 
2.0 

Микола Васильович Дрогомирецький, заступник 
начальника відділу інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення апарату обласної державної  адміністрації 
 30 

6 Порядок підключення  органу 
виконавчої влади до системи 
електронної взаємодії органів 
виконавчої влади Версія 2.0 

Микола Васильович Дрогомирецький, заступник 

начальника відділу інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення апарату обласної державної адміністрації 

 

30 

7 Інструкція  по роботі з 
Системою електронної 
взаємодії органів виконавчої 
влади (СЕВ ОВВ) 

Микола Васильович Дрогомирецький, заступник 
начальника відділу інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення апарату обласної державної адміністрації 
 

30 

8 Методика приймання-
передавання електронних 
документів до державних 
архівних установ та архівних 
відділів міських рад 

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

30 
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9 Методичні рекомендації щодо 
формування і реалізації 
прогнозних та програмних 
документів соціально-
економічного розвитку 
об’єднаної територіальної 
громади 

Ірина Михайлівна Якимів, головний спеціаліст відділу 

аналізу та прогнозування управління економічного 
розвитку департаменту економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації, магістр державної 

служби 

56 

10 Вимоги до проектів та програм 
IX Конкурсу, затверджено 
рішенням ради Конкурсу від 
21.03.2018 №7 

Юрій Володимирович Цимбалюк, начальник відділу з 

питань міжнародних зв’язків, інвестицій та проектної 

діяльності виконавчого апарату обласної ради, магістр 
державної служби 

25 

11 Методика складання 
індивідуальної програми  
підвищення рівня професійної 
компетентності державного 
службовця 

Любомир Васильович 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 

12 Завдання для учасників другого 
туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний 
службовець» 

Любомир Васильович 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 

26 

13 Оцінювання  2018 Любомир Васильович 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 

33 

13 Оцінювання результатів 
службової діяльності 
державних службовців 

Любомир Васильович 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 

10 

15 Кошти фонду соціального 
страхування та його звітність 

Іван Миронович Якимів, начальник відділу медичної 

реабілітації та соціальних виплат Тисменицької 

міжрайонної виконавчої дирекції обласного відділення 
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності 

46 

16 Зміни до Правил організації 
діловодства та архівного 
зберігання документів у 
державних органах, органах 
місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах і 
організаціях 

Оксана Петрівна Гайдай, методист навчально-

методичного відділу Івано-Франківського обласного 
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій, магістр державної служби 

68 

17 Електронні підписи та новий 
закон 

Володимир Андрійович Корнута, доцент кафедри 

інженерної та комп’ютерної графіки Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, 

кандидат технічних наук 

39 
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Додаток 7 

 

УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ  

В КОМУНІКАТИВНИХ ЗАХОДАХ У 2018 РОЦІ 
 

№ 

п/п 
Назва заходу Місце проведення Хто брав участь 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

н
я

  

1 2 3 4 5 

1. 1 Міжрегіональна відео-

конференція відбулося 

розширене засідання 
координаційних  рад з 

питань національно-

патріотичного виховання 

при, приурочене до 99-ої 
річниці Злуки УНР і 

ЗУНР та 100-річчя бою 

під Крутами 

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. 
Івано-Франківській, 

Миколаївській та Чернігівській 

обласних державних 

адміністраціях 2
4

.0
1

.2
0

1
8
 

2.  Виставка копій 
архівних документів, 

приурочену до 

відзначення видатних 

історичних дат – Дня 

Соборності України 

та Дня пам’яті героїв 

Крут з Державного 

архіву Івано-

Франківської області 

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, Маланій Роман 

Григорович - керівник 

апарату Івано-Франківської 

ОДА, 

Бойчук Любомир 

Васильович, 
директор Державного архіву 

Івано-Франківської області 

2
4
.0

1
.2

0
1
8
 

3. 2 Форум «Розвиток 

лідерства на 

державній службі як 

умова належного 

врядування» 

Івано-Франківський 
обласна державна 

адміністрація, 
м. Івано-Франківськ 

 

Савка Марія Степанівна, 

Гладій Василь Іванович, 

Маланій Роман 

Григорович, Онищук 

Світлана Василівна, 

Волошинський Богдан 

Іванович, Бойчук 

Любомир Васильович, 

учасники щорічного 

Всеукраїнського  конкурсу 

«Кращий державний 

службовець» 

2
6
.0

1
.2

0
1
8
 

4. 3 Тематична експозиція 
до відзначення в 

області 100-річчя 

створення 

Західноукраїнської 

Народної Республіки 

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,  

Шкварла Роман 
Олексійович 

 

0
5
.0

2
.2

0
1
8
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№ 

п/п 
Назва заходу Місце проведення Хто брав участь 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

н
я

  

1 2 3 4 5 

5. 4 Інформаційна зустріч 
представника 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 
професійної програми 

підвищення кваліфікації – 
бухгалтери сільських, 

селищних рад 

1
2
.0

2
.2

0
1
8
 

6. 5 Ілюстративно-
книжкова виставка - 

вшанування 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 

 

Яковенко Людмила 
Іванівна, слухачі 

тематичних 
короткострокових семінарів 
– сільські, селищні голови, 

спеціалісти-
землевпорядники 

виконавчих комітетів 
сільських, селищних рад;  

старости об'єднаних 
територіальних громад 

 

2
0
.0

2
.2

0
1
8
 

7. 6 Презентація нового 
електронного ресурсу 

«На допомогу 
старостам об’єднаних 

територіальних громад» 
(серія «Електронна 

бібліотека», вип.1/18) 

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,  слухачі 

тематичного 

короткострокового семінару 

– старости об'єднаних 

територіальних громад 
 

2
0
.0

2
.;

1
5
.0

3
.2

0
1
8
 

8.  Презентація нового 
електронного ресурсу 

«На допомогу 
уповноваженому 

підрозділу (особі) з 
питань запобігання та 
виявлення корупції» 
(серія «Електронна 

бібліотека», вип.2/18) 

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,  слухачі 

тематичного 

короткострокового семінару 

«Застосування 

антикорупційного 

законодавства в органах 

виконавчої влади» 

0
5
.0

3
.2

0
1
8
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№ 

п/п 
Назва заходу Місце проведення Хто брав участь 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

н
я

  

1 2 3 4 5 

9.  Круглий стіл  
«Практика притягнення 
державних службовців 
до відповідальності за 

корупційні 
правопорушення та 
правопорушення, 

пов’язані з корупцією» 

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,  

представники 

правоохоронних органів: 

обласної прокуратури, 

апеляційного суду, СБУ та 

ДФІ, слухачі тематичного 

короткострокового 

семінару«Застосування 

антикорупційного 

законодавства в органах 

виконавчої влади» 

0
6
,2

0
.0

3
.2

0
1
8
 

10.  Презентація нового 

електронного ресурсу 

«На допомогу 

уповноваженому 

підрозділу (особі) з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(ОМС)» 

(серія «Електронна 

бібліотека», вип.3/18) 

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, 

 слухачі тематичного 
короткострокового семінару 

«Застосування 
антикорупційного 

законодавства в органах 
місцевого самоврядування» 1

9
.0

3
.2

0
1
8
 

11.  Інформаційна зустріч 

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 
професійною програмою 
підвищення кваліфікації - 

бухгалтерів сільських, 
селищних рад та рад 

об’єднаних територіальних 
громад 

1
6
,1

8
.0

4
.2

0
1
8
 

12.  Надання навчально- 
методичної допомоги з 

питань підвищення 
спроможності системи 

освіти у сфері 
публічного 

адміністрування у 
рамках проекту 

міжнародної технічної 
допомоги США з 

міжнародного 
розвитку(USAID) 

 

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, Марцін 

Завіцкі та Міхал Кудлач, 

викладачі Малопольської 

школи публічного 

управління Краківського 

економічного університету з 

Республіки Польщі 

2
3
-2

5
.0

4
.2

0
1
8
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13. 7 Книжково-
ілюстративна 

виставка 
«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 

 

Волошинський Богдан 
Іванович, 

Яковенко Людмила 

Іванівна, слухачі 

професійної програми 

підвищення кваліфікації 

спеціалістів структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації та 

райдержадміністрацій, 

категорія посад «В» (2 

навчальні групи) 

1
7
,2

1
.0

5
.2

0
1
8
 

14.  Інтерв’ю 
телерадіокомпанії 

«РАІ» про події 
інституційного 

становлення державної 
служби (100-річчя 

української державної 
служби) 

Телерадіокомпанія «РАІ», 
м. Івано-Франківськ 

 

Бойчук Любомир 
Васильович 

2
9
.0

5
.2

0
1
8
 

15.  Урочисте відкриття 
ювілейної експозиції 

«Українській державній 
службі – 100 років 

(1918-2018): історичні 
та правові засади 
державної служби 

України» 

Івано-Франківський 
обласний центр 

перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 

працівників органів 
державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 

установ і організацій, 
м. Івано-Франківськ 

 

Онищук Світлана 
Василівна, Мельничук 

Анатолій Олександрович, 
Волошинський Богдан 

Іванович , Бойчук 
Любомир Васильович, 

Яковенко Людмила 
Іванівна,  керівники і 
спеціалісти районних 

державних адміністрацій – 
учасників другого туру 

щорічного Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий 

державний службовець»- 
слухачі тематичного 

короткострокового семінару 
«Актуальні питання 

удосконалення діяльності 
державних службовців» 

3
0
.0

5
.2

0
1
8
 

16.  Ювілейна експозиція 
«Становлення 

української державної 
служби в часи Західно-
Української Народної 

Республіки» 
(підготовлено 

Державним архівом 
Івано-Франківської 

області) 

Івано-Франківський 
обласний центр 

перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 

працівників органів 
державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 

установ і організацій, 
м. Івано-Франківськ 

 

Харук Любомир 
Степанович, Сміжак 
Андрій Романович, 

керівники і спеціалісти 
районних державних 

адміністрацій 

3
0
.0

5
.2

0
1
8
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17.  Книжкова виставка, 
присвячена 100-річчю 

запровадження 
державної служби 
України (із фондів 

бібліотеки ІФОЦППК) 

Івано-Франківський 
обласний центр 

перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 

працівників органів 
державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 

установ і організацій, 
м. Івано-Франківськ 

 

Онищук Світлана 
Василівна, Мельничук 

Анатолій Олександрович, 
Волошинський Богдан 

Іванович , Бойчук 
Любомир Васильович, 

Яковенко Людмила 
Іванівна, керівники і 
спеціалісти районних 

державних адміністрацій – 
учасників другого туру 

щорічного Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий 

державний службовець»- 
слухачі тематичного 

короткострокового семінару 
«Актуальні питання 

удосконалення діяльності 
державних службовців» 

3
0
.0

5
.2

0
1
8
 

18.  Тематична 
експозиція, 

приурочена до 100-
річчя започаткування 
сучасної української 
державної служби 

Івано-Франківський 
обласна державна 

адміністрація, 
м. Івано-Франківськ 

 

Бойчук Любомир 
Васильович 

0
6
.0

6
.2

0
1
8
 

19.  Презентація 
ювілейної експозиції 

«100-річчя 
започаткування 

сучасної української 
державної служби» 

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, слухачі 

професійної програми 

підвищення  кваліфікації - 

керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації та 

райдержадміністрацій 
 

7
,2

0
.0

6
.2

0
1
8
 

20.  Участь в 
урочистостях з нагоди 
професійного свята – 

Дня державного 
службовця 

Івано-Франківський 
обласна державна 

адміністрація, 
м. Івано-Франківськ 

Бойчук Любомир 
Васильович 

1
9
.0

6
.2

0
1
8
 

21.  Відеоміст «Державна 
служба: історія та 

сучасність», 
приурочений 100-річчю 

започаткування 
сучасної української 
державної служби 

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, 

Запорізький, 
Кропивницький, 

Херсонський, Чернівецький, 
Івано-Франківський центри 

підвищення 
кваліфікації,Прикарпатський 
національним університетом 

імені Василя Стефаника 

2
0
.0

6
.2

0
1
8
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22.  Презентація 
книжково-

ілюстративної 
виставки «Любіть всім 

серцем Україну» (до 
27-ї річниці 

проголошення 
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 

Яковенко Людмила 
Іванівна, слухачі 

тематичного 
короткострокового семінару 

«Раннє виявлення, 
організація та здійснення 

соціальної роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю, які 
опинилися у складних 
життєвих обставинах» 

1
1
.0

9
.2

0
1
8
 

23.  Віртуальна 

бібліотечна виставка 
«У К Р А Ї Н А – Н А Т О» 

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, Павлишин Тарас 

Зенонович 

1
8
.0

9
.2

0
1
8
 

24. 8 Тренінг на тему 
«Взаємодія органів 
ДРВ  та виборчих 

комісій», 
організований  

«Центром управління 
навчанням учасників 

виборчих процесів» та 
Міжнародною 

фундацією виборчих 
систем (IFES) 

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, працівники 

органів Державного реєстру 
виборців 

 

2
0

-2
1
.0

9
.2

0
1
8
 

25.  Участь у 
міжрегіональному 

експертному 
круглому столі 

«Професійна 
компетентність 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування ОТГ в 

системі публічного 
управління» за 

підтримки Програми 
«U-LEAD з Європою» 

 

Чернівецький регіональний 
центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 

працівників органів 
державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 

установ і організацій 
м. Чернівці 

 

Волошинський  
Богдан Іванович  

 
2
8
.0

9
.2

0
1
8
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26.  Участь у науково-
практичному  

семінарі (он-лайн) 
«Державна служба в 
Україні: історичний 

дискурс та сучасність» , 
присвяченому 100-

річчю запровадження 
державної служби 

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, 

Миколаївський, 
Чернігівський Івано-
Франківський центри 

підвищення кваліфікації 

0
5
.1

0
.2

0
1
8
 

27.  Віртуальна 

бібліотечна виставка 
до дня створення 

Української 
Повстанської Армії 

(УПА) 

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, Павлишин Тарас 

Зенонович 

1
4
.1

0
.2

0
1
8
 

28.  Виставка «Місцева 
демократія – основа 
розвитку місцевих 
громад» в рамках 

проведення у нашій 
державі Європейського 

тижня 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, слухачі 

тематичного 
короткострокового семінару 

«Бухгалтерський облік і 
звітність у сільських і 

селищних радах в умовах 
реформи децентралізації 

фінансової системи 
держави» для головних 

бухгалтерів, спеціалістів з 
бухгалтерського обліку 
виконавчих комітетів 

сільських і селищних рад та 
рад об’єднаних 

територіальних громад 
1
6
.1

0
.2

0
1
8
 

29.  Віртуальна 

бібліотечна виставка 

«Українська мова – 

мова єднання» 

до Дня української 

писемності та мови (09 

листопада) 
 

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 

тематичного постійно 
діючого семінару «Ділова 
українська мова у сфері 
державного управління: 

діловий документ і 
діловодство у місцевих 

органах влади» 

0
6
.1

1
.2

0
1
8
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30.  Інформаційна зустріч 

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, Яковенко 

Людмила Іванівна, слухачі 
тематичного 

короткострокового семінару 
«Бухгалтерський облік і 
звітність у сільських і 

селищних радах в умовах 
реформи децентралізації 

фінансової системи 
держави» 

0
6
,1

3
.1

1
.2

0
1
8
 

31.  Презентація нового 
видання центру 
«Окремі питання 

порядку обчислення 
заробітної плати 

працівників навчальних 
закладів» (серія 

"Довідково-
інформаційні 

матеріали"; Вип. 
129/18) 

Івано-Франківський 
обласний центр 

перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 

працівників органів 
державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 

установ і організацій, 
м. Івано-Франківськ 

Матковська Марта 
Миколаївна, слухачі 

тематичного 
короткострокового семінару 

«Бухгалтерський облік і 
звітність у сільських і 

селищних радах в умовах 
реформи децентралізації 

фінансової системи 
держави» 

0
6
,1

3
.1

1
.2

0
1
8
 

32.  Презентація виставки 
книг та публікацій 

про боротьбу за 
людську та національну 

гідність громадян 
України «21 листопада 

– День Гідності та 
Свободи» 

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 

тематичного постійно 
діючого семінару «Ділова 
українська мова у сфері 
державного управління: 

діловий документ і 
діловодство у місцевих 

органах влади» 

2
0
.1

1
.2

0
1
8
 

33.  Участь в семінарі 
«Забезпечення 

гендерного паритету на 
публічній службі» у 

рамках Робочої панелі 
«Врядування та реформа 
державного управління», 
Тематичної платформи 1 
«Зміцнення інститутів та 
забезпечення належного 
врядування», ініціативи 

ЄС «Східне 
партнерство» 

Національне агентство 
України з питань 

державної служби, Центр 
адаптації державної 

служби до стандартів 
Європейського Союзу, 
Фонд імені Фрідріха 

Еберта, 
м. Київ 

Слободян Любомир 
Ярославович, Яковенко 

Людмила Іванівна 
2
1
-2

2
.1

1
.2

0
1
8
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№ 

п/п 
Назва заходу Місце проведення Хто брав участь 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

н
я

  

1 2 3 4 5 

34.  Тематична добірка 
«Трагедія 

українського народу 
32-33 років», 

приурочену до Дня 
пам'яті жертв 

Голодоморів, який став 
національною 
катастрофою 

українського народу 

Івано-Франківський 
обласний центр 

перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 

працівників органів 
державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 

установ і організацій, 
м. Івано-Франківськ 

Слухачі тематичного 
короткострокового семінару 

«Завдання і можливості 
прес-служби у побудові 

довіри громадян до роботи 
органів місцевого 
самоврядування в 

проведенні реформ» 

2
3
.1

1
.2

0
1
8
 

35.  Круглий стіл «100-
річчя державної 

служби в Україні: 
історія та сучасність» 

Івано-Франківський 
обласний центр 

перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 

працівників органів 
державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 
державних підприємств, 

установ і організацій, 
м. Івано-Франківськ 

Слободян Любомир 
Ярославович, Маланій 

Роман Григорович, 
керівник апарату Івано-

Франківської ОДА, науково-
педагогічні працівники – 

викладачі центру, 
представники 

територіальних органів 
центральних органів 

виконавчої влади в області 

2
8
.1

1
.2

0
1
8
 

36.  Презентація збірника 

наукових статей 

науково-педагогічних 

працівників – 

викладачів центру 

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, Слободян 
Любомир Ярославович, 

Маланій Роман 
Григорович, керівник 

апарату Івано-Франківської 
ОДА, працівники центру, 

науково-педагогічні 
працівники – викладачі 
центру, представники 

територіальних органів 
центральних органів 

виконавчої влади в області 
 

2
8
.1

1
.2

0
1
8
 

37.  Участь у круглому 
столі «Розвиток 

кадрового потенціалу 
місцевого 

самоврядування в 
Україні» за сприяння 
Проекту міжнародної 
технічної допомоги» 

Партнерство для 
розвитку міст» (проект 
ПРОМІС) за фінансової 
підтримки Міністерства 

міжнародних справ 
Канади 

Національна академія 
державного управління при 

Президентові України, 
м. Київ 

Слободян Любомир 
Ярославович, Надворняк 

Ярослава Миколаївна 
 
 

1
2
.1

2
.2

0
1
8
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Додаток 8 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМИ ЦЕНТРУ у 2018 РОЦІ 
 

Працівник центру 
Назва закладу, де проходив 

навчання 
Вид навчання, дата 

Бойчук 

Любомир  

Васильович, 

заступник директора 

центру з навчально-

методичної роботи 

Івано-Франківський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій 

Тематичний короткостроковий семінар з 
питань підвищення спроможності системи 

освіти у сфері публічного адміністрування у 
рамках проекту міжнародної технічної 

допомоги «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» (DOBRE) 

Агентства США  
з міжнародного розвитку(USAID), який 

проводився Малопольською школою публічної 
адміністрації, 

23-25 квітня 2018 року 

Регіональний семінар в рамках діяльності 
Консорціуму  з питань підвищення 

спроможності системи освіти у 
 сфері публічного адміністрування проекту 

Агентства США 
 з міжнародного розвитку (USAID) 

«Децентралізація приносить кращі результати 
та ефективність» (DOBRE), який проводився 
викладачами Малопольської школи публічної 

адміністрації  (м. Краків, Польща)  
для представників вищих навчальних закладів 

області,  
13-14 вересня 2018 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 семінар з 
питань підвищення спроможності системи 

освіти у сфері публічного адміністрування у 
рамках проекту міжнародної технічної 

допомоги «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» (DOBRE) 

Агентства США  
з міжнародного розвитку(USAID), який 

проводився Малопольською школою публічної 
адміністрації, 

23-25 квітня 2018 року 

Головний офіс програми 

DOBRE в Україні  

(м. КиЇв, вул. Ділова 5б) 

Навчальний семінар з питань розробки 
програм післядипломної освіти (підвищення 

кваліфікації)  
у сфері публічного адміністрування, який 

проводився Малопольською школою публічної 
адміністрації в рамках проекту Агенства США  

з міжнародного розвитку (USAID) 
«Децентралізація приносить кращі результати 

та ефективність» (DOBRE), 
з 29 травня по 02 червня  

2018 року 

Гайдай  

Оксана 

Петрівна, 

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 

Регіональний семінар в рамках діяльності 
Консорціуму  з питань підвищення 

спроможності системи освіти у 
 сфері публічного адміністрування проекту 

Агентства США 
 з міжнародного розвитку (USAID) 

«Децентралізація приносить кращі результати 
та ефективність» (DOBRE), який проводився 
викладачами Малопольської школи публічної 

адміністрації (м. Краків, Польща)  
для представників вищих навчальних закладів 

області,  
13-14 вересня 2018 року 

 



 47 

Працівник центру 
Назва закладу, де проходив 

навчання 
Вид навчання, дата 

Яковенко  

Людмила  

Іванівна,  

завідувач навчально-

методичного кабінету 

центру 

Національне агентство 

України з питань державної 

служби 

Семінар «Впровадження  тренінгових програм 
щодо політики забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків на базі центрів 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій», 
21 листопада 2018 року; 

 
міжнародний семінар «Забезпечення 

гендерного паритету на публічній службі», 
22 листопада 2018 року 

Слободян 

 Любомир 

Ярославович,  
директор центру   

Національне агентство 

України з питань державної 

служби 

Міжнародний семінар «Забезпечення 
гендерного паритету на публічній службі»,  

22 листопада 2018 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 семінар 
“Бухгалтерський облік та звітність у сільських і 

селищних радах в умовах реформи 
децентралізації фінансової системи держави”,  

06-08 листопада 2018 року   

Тематичний короткостроковий семінар 
“Практичні аспекти використання електронної 

системи публічних закупівель”,  
11 грудня 2018 року   

Шкварла  

Роман  

Олексійович, 
завідувач лабораторії 

технічних засобів центру 

Івано-Франківський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій 

Тематичний короткостроковий семінар 
“Практичні аспекти використання електронної 

системи публічних закупівель”,  
11 грудня 2018 року   
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЦЕНТРУ 

НА 2019-2023 РОКИ 

 

Основними пріоритетними напрямами розвитку центру на 2019-2023 роки 

слід визначити такі: 
 

1. ЗМІЦНЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 

БАЗИ ЦЕНТРУ 
 

Матеріально-технічна база - необхідна умова функціонування й розвитку 

навчального закладу. ЇЇ оновлення та удосконалення в найближчі роки – це 

один із головних напрямків роботи центру, який дозволить забезпечити якісне 

проведення навчального процесу. 

Подальше вдосконалення матеріально-технічного забезпечення центру 

сучасним навчальним обладнанням (проекційна та мультимедійна техніка для 

комбінування різних форм представлення інформації), інформаційно-

технічними засобами (швидкісні друкуючі та копіювальні пристрої, сканери) 

дасть можливість центру впровадити додаткові освітні послуги, здійснювати 

друк та тиражування навчально-методичних матеріалів, організовувати та 

проводити різноманітні комунікативні заходи і т.д. 
 

 2. ОНОВЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО КЛАСУ ЦЕНТРУ 
 

Комп’ютерний клас центру оснащений 9 персональними комп’ютерами. 

Кожний комп’ютер оснащений 15" монітором. Комп’ютери об’єднані в мережу 

зі швидкістю 100 Мбіт та підключені до Internet. Швидкість доступу до 

Інтернету 2 Мбіт/с, підключення здійснено через оптоволоконний кабель. Для 

підключення переносних комп’ютерів до мережі центру використовується Wi-

Fi. Приміщення обладнане стаціонарним мультимедійним проектором, який 

експлуатується більше десяти років. 

 Основна маса комп’ютерної техніки для комп’ютерного класу теж 

придбано в 2004-2005 роках, тому вона вимагає осучаснення, незважаючи на 

постійне її удосконалення та ремонт.  

 Придбання сучасного обладнання для комп’ютерного класу дасть змогу 

центру сформувати базу для дистанційного навчання, запровадити віддалене 

тестування слухачів та ефективно проводити навчання щодо вироблення 

у посадовців практичних навиків користування комп’ютерною технікою та 

прикладними програмами. 
 

 3. ФОРМУВАННЯ БАЗИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

 Впровадження  в роботу центру дистанційного навчання слухачів – 

вимога часу. Це б дозволило  охопити професійними навчаннями ширше коло 

посадовців, не відриваючи їх від робочого місця, а також забезпечити належне 

виконання постанови Кабінет Міністрів України від 06 лютого 2019 року №106 

«Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих 

рад», легше долати конкуренцію на ринку освітніх послуг.  
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 4. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ 

МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
 

 Традиційна для минулого освіта як система, спрямована на пасивне 

отримання та відтворення знань, відстає на сьогодні від реальних вимог ринку 

праці. Вимога переходу до інноваційної освіти, зокрема у вищій школі, 

зумовлена викликами сьогодення і належить до пріоритетних напрямів 

державної політики в Україні в контексті інтеграції вітчизняної освітньої галузі 

до європейського та світового освітнього простору. Зараз перед навчальними 

закладами стоїть завдання постійного підвищення якості освіти, модернізації її 

змісту, розробка й упровадження освітніх інновацій та інформаційних 

технологій, створення умов для підготовки фахівців, придатних для 

ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня 

професійної діяльності. Це стосується і управлінської діяльності. 

 Для цього потрібно постійно дбати про професійний розвиток 

педагогічних та науково-педагогічних працівників центру, здійснювати пошук, 

розробку та постійне впровадження  новітніх освітніх технологій. 
 

 5. ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 

 На сьогоднішній день центр має ліцензію на проведення освітньої 

діяльності  у сфері післядипломної освіти з галузі знань «Державне 

управління».  

Збільшення  кількості ліцензійних напрямів з різних галузей знань дало б 

змогу центру впровадити також і надання платних освітніх послуг, що 

затребувані сьогоденням. 
 

 6. УЧАСТЬ ЦЕНТРУ У ГРАНТОВИХ ПРОЕКТАХ 
  

 Центр на сьогодні є закладом післядипломної освіти для державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування комунальної форми 

власності. Вирішення існуючих проблем та впровадження чогось нового у свою 

роботу, орієнтуючись тільки на фінансування з бюджету, – це довготривалий 

процес.  

Тому одним з пріоритетних напрямків роботи центру повинно стати 

залучення додаткових коштів для вирішення відповідних завдань, зокрема 

через участь у грантових проектах. 
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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 
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