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ПРОГРАМА
тематичного коротко строкового семінару
“Організаційно-масова робота місцевих
органів виконавчої влади й органів
місцевого самоврядування в умовах
реформи децентралізації
державного управління”

Івано-Франківськ
2018

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальність тематичного короткострокового семінару полягає у наданні
знань державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування, які
займають посади керівників організаційних відділів апаратів районних державних
адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, рад об’єднаних територіальних
громад знань про організацію ефективної роботи місцевих органів виконавчої влади в
умовах здійснення реформи децентралізації влади, впровадження адміністративнотериторіальної реформи в Україні.
1. Назва програми:

“Організаційно-масова робота місцевих органів
виконавчої
влади
й
органів
місцевого
самоврядування
в
умовах
реформи
децентралізації державного управління”

2. Укладачі програми:

Тукало Ігор Іванович – начальник управління з
організаційної роботи апарату обласної державної
адміністрації;
Волошинський Богдан Іванович – директор ІваноФранківського обласного центру перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій,
магістр державного управління.

3. Загальні відомості:

призначена для державних службовців категорії
посад
«Б»
та
посадових
осіб
місцевого
самоврядування VІ категорії посад;
термін навчання – 6 академічних годин;
форма навчання – очна.

3.1. Цільова група:

начальники
організаційних
відділів
апаратів
районних державних адміністрацій, виконавчих
комітетів
міських
рад,
рад
об’єднаних
територіальних громад.

3.2. Мета програми:

надати знання про підходи до налагодження
організаційно-масової та інформаційної діяльності
місцевих органів влади в умовах реформування
суспільства і держави, утвердити розуміння
необхідності здійснення децентралізації влади у
державі та розвитку європейської моделі місцевого
самоврядування, впровадження адміністративнотериторіальної реформи в Україні.

3.3. Цілі програми:

надати слухачам:
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1. Знання:
► законодавства про місцеві державні адміністрації;
► законодавства про місцеве самоврядування;
► підзаконних актів про організацію роботи місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування;
► суті і принципів розмежування компетенції органів місцевого самоврядування та
місцевих органів виконавчої влади;
► підходів до удосконалення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, залучення громадськості до вирішення питань місцевого
значення.
2. Уміння:
► застосовувати нормативно-правові акти з метою реалізації реформи
децентралізації влади у державі;
► здійснювати аналіз процесів реформування державного управління та розвитку
місцевого самоврядування в Україні;
► застосовувати закони та нормативні акти з метою додержання інтересів
територіальних громад, прав та законних інтересів громадян;
► застосовувати акти про організацію роботи місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування;
► організовувати роботу апарату місцевої державної адміністрації, виконавчого
комітету міської ради, ради об’єднаної територіальної громади відповідно до
чинного законодавства, налагоджувати їх інформаційну діяльність;
► аналізувати сучасний стан діяльності та визначати напрямки удосконалення
роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
3. Навички:
► роботи з нормативно - правовими актами, інформаційними та аналітичними
матеріалами;
► налагоджувати взаємодію місцевих органів виконавчої влади з органами
місцевого самоврядування;
► проведення роз’яснювальної роботи з працівниками та відвідувачами органів
влади, громадськими активістами щодо необхідності здійснення реформи
децентралізації влади у державі, адаптації в Україні європейської моделі місцевого
самоврядування.
4. Форми занять: лекція – дискусія, практичне заняття, тематична дискусія.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
п/п

ТЕМА

ВИД
ЗАНЯТЬ

1
1

2
Актуальні
питання
організаційно-масової роботи в
апаратах районних державних
адміністрацій,
виконавчих
комітетах міських рад міст
обласного
значення,
виконавчих
органах
рад
об’єднаних
територіальних
громад

3
практичне
заняття

2

Сприяння
становленню
громадянського суспільства в
сучасній Українській державі

лекціядискусія

1

Мацюк Ірина Тарасівна - заступник
начальника
відділу
зв’язків
із
громадськістю
та
суспільнополітичного моніторингу управління
інформаційної
діяльності
та
комунікацій з громадськістю обласної
державної
адміністрації,
магістр
державного управління

3

Оприлюднення інформації про
діяльність органів виконавчої
влади та органів місцевого
самоврядування

лекціядискусія

1

Козубаш Уляна Олегівна – головний
спеціаліст відділу взаємодії із засобами
масової інформації та книговидання
управління інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю обласної
державної адміністрації

4

Децентралізація
державного
управління в Україні. Реалізація
Закону
України
«Про
добровільне
об’єднання
територіальних
громад»
і
реформування адміністративнотериторіального поділу області

тематична
дискусія

2

Кобилянський Богдан Миколайович
– заступник голови обласної державної
адміністрації;
Панасюк Руслан Володимирович –
директор
Івано-Франківського
відокремленого підрозділу «Центру
розвитку місцевого самоврядування»,
магістр державної служби;
Крецул Валерій В’ячеславович –
радник голови обласної державної
адміністрації

Всього

К-сть
академ.
годин
4
2

ВИКЛАДАЧ

5
Маланій
Роман
Григорович
–
керівник апарату обласної державної
адміністрації;
Тукало Ігор Іванович – начальник
управління з організаційної роботи
апарату
обласної
державної
адміністрації;
Балкова Людмила Василівна –
начальник
відділу
роботи
із
зверненнями громадян апарату обласної
державної адміністрації;
Щербатюк Оксана Степанівна –
начальник управління документообігу
та
контролю
апарату
обласної
державної
адміністрації,
магістр
державної служби;
Керська Марина Володимирівна –
заступник начальника управління –
начальник відділу контролю управління
документообігу та контролю апарату
обласної
державної
адміністрації,
магістр державного управління;
Мельничук Анатолій Олександрович
– начальник відділу кадрової роботи
апарату
обласної
державної
адміністрації,
магістр
державного
управління

6
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