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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
підвищення кваліфікації секретарів сільських та селищних рад

№ п/п

Складова, модуль, тема

ЗС І

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА
(ЗС)
Нормативна частина (3Н)
ЗН-1 Модуль: Територіальна
організація влади. Місцеве
самоврядування в Україні

Кількість
академічних Вид занять
годин
28

Викладачі

комплексне
тестування

15
6

ЗН-1.1 Конституційні засади
територіальної організації
влади в Україні. Система
місцевого самоврядування

2

лекція

Шикеринець Василь Васильович –
завідувач кафедри організації туризму
та управління соціокультурною
діяльністю, заступник декана
факультету туризму з наукової роботи
Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника,
кандидат наук з державного
управління, доцент;
Тимків Василь Миколайович –
доцент кафедри публічного
управління та адміністрування
Інституту гуманітарної підготовки та
державного управління ІваноФранківського національного
технічного університету нафти і газу,
кандидат наук з державного
управління

ЗН-1.2 Децентралізація державного
управління та реформування
територіального устрою
держави

2

лекція

Панасюк Руслан Володимирович –
директор Івано-Франківського
відокремленого підрозділу «Центру
розвитку місцевого самоврядування» у
Івано-Франківській області, магістр
державної служби;
Івашків Михайло Степанович –
юрисконсульт Івано-Франківського
відокремленого підрозділу Установи
«Центру розвитку місцевого
самоврядування»

ЗН-1.3 Правові засади діяльності
органів місцевого
самоврядування та їх
взаємодія з органами
виконавчої влади

ЗН-2

2

лекція

Мельничук Василь Іванович –
начальник відділу електронного
забезпечення діяльності обласної ради
та доступу до публічної інформації
виконавчого апарату ІваноФранківської обласної ради, магістр
державної служби;
Тимків Василь Миколайович –
доцент кафедри публічного
управління та адміністрування
інституту гуманітарної підготовки та
державного управління ІваноФранківського національного
технічного університету нафти і газу,
кандидат наук з державного
управління

Лазар Володимир Іванович –
головний спеціаліст-юрисконсульт
Міжрегіонального управління
Національного агентства України з
питань державної служби у
Чернівецькій, Івано-Франківській та
Тернопільській областях;
Дрогомирецький Василь
Михайлович – головний спеціаліст
Міжрегіонального управління
Національного агентства України з
питань державної служби у
Чернівецькій, Івано-Франківській та
Тернопільській областях
Дрогомирецький Василь
Михайлович – головний спеціаліст
Міжрегіонального управління
Національного агентства України з
питань державної служби у
Чернівецькій, Івано-Франківській та
Тернопільській областях
Мельничук Анатолій
Олександрович – начальник відділу
кадрової роботи апарату обласної
державної адміністрації, магістр
державного управління;
Матковська Марта Миколаївна –
викладач центру

Модуль: Правове
забезпечення служби в
органах місцевого
самоврядування
ЗН-2.1 Правові засади служби в
органах місцевого
самоврядування

5

2

лекція

ЗН-2.2 Проходження служби в
органах місцевого
самоврядування та трудові
відносини

1

практичне
заняття

ЗН-2.3 Трудове законодавство:
прийом на роботу,
звільнення, надання
відпусток

2

практичне
заняття

ЗН-3
ЗН-3.1

Модуль: Європейська та
євроатлантична
інтеграція України
Структура, принципи та
механізми діяльності
Європейського Союзу.
Європейська інтеграція
України

4
2
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лекціядискусія

Білоус Олег Михайлович – директор
Наукового інформаційно-аналітичного
Центру НАТО, начальник науководослідної частини, доцент кафедри
політології Прикарпатського
національного університету імені
Василя Стефаника, кандидат
політичних наук, доцент;
Москалюк Михайло Федорович –
доцент кафедри політології
Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника,
кандидат політичних наук, доцент

2

ЗН-3.2

Структура, принципи та
механізми діяльності
НАТО. Євроатлантична
інтеграція України

лекціядискусія

Білоус Олег Михайлович – директор
Наукового інформаційно-аналітичного
Центру НАТО, начальник науководослідної частини, доцент кафедри
політології Прикарпатського
національного університету імені
Василя Стефаника, кандидат
політичних наук, доцент;
Москалюк Михайло Федорович –
доцент кафедри політології
Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника,
кандидат політичних наук, доцент

2

практичне
заняття

Бойчук Любомир Васильович –
заступник директора центру з
навчально-методичної роботи
Зрайко Олеся Іванівна – заступник
начальника юридичного відділу ІваноФранківської обласної державної
адміністрації;
Луцишин Василь Михайлович –
викладач центру
Баран Марія Петрівна – доцент
кафедри публічного управління та
адміністрування Інституту
гуманітарної підготовки та
державного управління ІваноФранківського національного
технічного університету нафти і газу,
кандидат наук з державного
управління, доцент

2

Варіативна частина (3В)
ЗВ-1 Модуль: Запобігання та
протидія корупції
ЗВ-1.1 Застосування нового
антикорупційного
законодавства Украни
ЗВ-1.2 Відповідальність за
вчинення корупційних
правопорушень та інших
правопорушень, пов’язаних
з корупцією

13
6

2

лекція

ЗВ-1.3

Конфлікт інтересів на
службі в органах місцевого
самоврядування. Механізм
виявлення та врегулювання
конфлікту інтересів

2

лекція

ЗВ-2

Модуль: Управління
місцевими фінансами та
бюджетом
Бюджетна система України.
Управління місцевими
фінансами

3
2

лекція

Управління майном
комунальної власності

1

практичне
заняття

Модуль: Земельне та
екологічне законодавство
Правові засади
регулювання земельних
відносин
Про зміни, які сталися в
земельному законодавстві

4

ЗВ-2.1

ЗВ-2.2

ЗВ-3
ЗВ-3.1

2
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лекція

Косаревич Назар Богданович –
начальник відділу з питань бюджету
та обласних програм виконавчого
апарату Івано-Франківської обласної
ради, кандидат економічних наук
Грицків Марія Іванівна – начальник
договірно-правового відділу
управління об’єктами спільної
власності територіальних громад
області виконавчого апарату ІваноФранківської обласної ради
Воловець Тарас Васильович –
заступник начальника управління –
начальник відділу правового
забезпечення юридичного управління
Головного управління
Держгеокадастру в ІваноФранківській області

3

ЗВ-3.2

Охорона навколишнього
природного середовища в
Україні

ФУНКЦІОНАЛЬНА
СКЛАДОВА (ФС)
Нормативна частина (ФН)

ФС ІІ
ФН-1

2

лекція

23

комплексне
тестування

Кульба Петро Михайлович –
начальник відділу економіки
природоохоронної діяльності,
екологічного моніторингу, зв’язків з
громадськістю та засобами масової
інформації управління екології та
природних ресурсів обласної
державної адміністрації

16

Модуль: Організація
роботи органів місцевого
самоврядування
ФН-1.1 Організація роботи
сільських, селищних рад, їх
виконавчих органів

16

2

лекція

ФН-1.2 Підготовка та проведення
сесій і засідань виконавчих
органів сільських,
селищних рад

2

практичне
заняття

ФН-1.3 Робота зі зверненнями
громадян

1

практичне
заняття

ФН-1.3 Забезпечення доступу до
публічної інформації в
органах місцевого
самоврядування

1

практичне
заняття

ФН-1.4 Складання номенклатури
справ. Правила підготовки
документів до передачі на
державне зберігання

2

практичне
заняття

ФН-1.5 Участь у конкурсах
проектів і програм розвитку
місцевого самоврядування

1

лекція

ФН-1.6 Організація діяльності
адміністративних комісій
при виконкомах сільських,
селищних рад

2

лекція
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Мельничук Василь Іванович –
начальник відділу електронного
забезпечення діяльності обласної ради
та доступу до публічної інформації
виконавчого апарату ІваноФранківської обласної ради, магістр
державної служби
Мельничук Василь Іванович –
начальник відділу електронного
забезпечення діяльності обласної ради
та доступу до публічної інформації
виконавчого апарату ІваноФранківської обласної ради, магістр
державної служби
Мацюк Ігор Богданович – головний
спеціаліст відділу роботи із
зверненнями громадян апарату
діяльності виконавчого апарату Івано–
Франківської обласної державної
адміністрації, магістр державного
управління
Шотурма Наталія Володимирівна –
асистент кафедри журналістики
факультету філології Прикарпатського
національного університету імені
Василя Стефаника, кандидат
політичних наук
Григорак Марія Володимирівна –
начальник відділу формування
Національного архівного фонду,
діловодства та науково-технічного
опрацювання документів Державного
архіву області
Цимбалюк Юрій Володимирович –
начальник відділу з питань
міжнародних зв’язків, інвестицій та
проектної діяльності виконавчого
апарату Івано-Франківської обласної
ради, магістр державної служби
Летюк Василь Миколайович –
викладач центру

4

ФН – 1.7 Контроль за виконанням
директивних документів,
рішень рад та їх виконавчих
органів

2

практичне
заняття

ФН-1.8 Підготовка і проведення
виборів до місцевих рад та
референдумів

1

практичне
заняття

ФН-1.9 Захист прав дитини

2

лекція

Варіативна частина (ФВ)
ФВ-1 Модуль: Ділове
українське мовлення
ФВ-1.1 Ділове листування

7
3
1

лекція

ФВ-1.2 Складання та оформлення
службових документів

2

практичне
заняття

ФВ-2

Модуль: Співпраця влади
і громадськості
ФВ-2.1 Забезпечення участі
громадськості у формуванні
та реалізації державної
політики, прийнятті рішень
органами місцевого
самоврядування

Чорній Олександра Петрівна –
начальник відділу документаційного
забезпечення та контролю
виконавчого апарату ІваноФранківської обласної ради;
Керська Марина Володимирівна –
заступник начальника управління –
начальник відділу контролю
управління документообігу та
контролю апарату Івано-Франківської
обласної державної адміністрації,
магістр державного управління
Владика Ігор Михайлович –
начальник відділу адміністрування
Державного реєстру виборців апарату
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації, магістр
державного управління;
Чабан Володимир Володимирович
– головний спеціаліст відділу
адміністрування Державного реєстру
виборців апарату Івано-Франківської
обласної державної адміністрації,
магістр державного управління
Бондаренко Світлана Іванівна –
методист лабораторії суспільних
дисциплін обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти

Чорній Олександра Петрівна –
начальник відділу документаційного
забезпечення та контролю
виконавчого апарату ІваноФранківської обласної ради;
Кухарська Надія Василівна –
методист навчально-організаційного
відділу центру
Щербатюк Оксана Степанівна –
начальник управління документообігу
та контролю апарату ІваноФранківської обласної державної
адміністрації, магістр державної
служби;
Чорній Олександра Петрівна –
начальник відділу документаційного
забезпечення та контролю
виконавчого апарату ІваноФранківської обласної ради

4
2
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лекціятренінг

Бойчук Любомир Васильович –
заступник директора центру з
навчально-методичної роботи

5

ФВ-2.2 Діяльність органів
місцевого самоврядування з
питань збереження
пам’яток історії і культури
та пожвавлення історикокраєзнавчої і
просвітницької роботи
ГС ІІІ ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА
(ГС)
Варіативна частина (ГВ)
ГВ-1 Модуль: Окремі власні і
делеговані повноваження
виконавчих органів
сільських і селищних рад

2

лекція

Давидюк Андрій Зіновійович –
завідувач сектору з питань охорони
культурної спадщини управління
культури, національностей та релігій
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації

Іваненко Валерій Миколайович –
начальник військово-мобілізаційного
відділу Івано-Франківського
національного технічного
університету нафти і газу;
Дмитрів Ігор Іванович – завідувач
сектору мобілізаційної роботи –
заступник начальника штабу зони
територіальної оборони № 5 апарату
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації, магістр
державного управління
Шевчук Ігор Володимирович –
заступник начальника управління
містобудування та архітектури
департаменту будівництва, ЖКГ,
містобудування та архітектури
управління містобудування та
архітектури Івано-Франківської
обласної державної адміністрації,
заступник головного архітектора
області
Паламарчук Микола Миколайович
– начальник мобільно-оперативної
групи управління з питань цивільного
захисту населення Івано-Франківської
обласної державної адміністрації

21
21
21

ГВ-1.1

Організація та ведення
військового обліку
призовників і
військовозобов’язаних

2

лекція

ГВ-1.2

Додержання законодавства
про забудову населених
пунктів

2

лекція

ГВ-1.3

Завдання органів місцевого
самоврядування при
вирішенні питань,
пов’язаних з організацією
цивільного захисту
населення та дій при загрозі
та виникненні
надзвичайних ситуацій
Оформлення та реєстрація
прав власності на об’єкти
нерухомого майна

2

лекція

2

практичне
заняття

ГВ-1.4
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Сав’юк Ольга Дмитрівна –
заступник начальника головного
територіального управління юстиції з
питань державної реєстрації –
начальник управління державної
реєстрації Головного територіального
управління юстиції в ІваноФранківській області;
Гаврищук Михайло Васильович –
заступник начальника управління
державної реєстрації – начальник
відділу державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно Головного
територіального управління юстиції в
області

6

ГВ-1.5

Вчинення нотаріальних дій
посадовими особами
виконавчих комітетів
сільських, селищних,
міських рад

1

лекція

Рожковецька Наталія Дмитрівна –
перший заступник начальника
Головного територіального
управління юстиції в ІваноФранківській області;
Белей Ігор Богданович – головний
спеціаліст відділу з питань нотаріату
Головного територіального
управління юстиції в ІваноФранківській області

ГВ-1.6

Вчинення нотаріальних дій
посадовими особами
виконавчих комітетів
сільських, селищних,
міських рад

2

практичне
заняття

Рожковецька Наталія Дмитрівна –
перший заступник начальника
Головного територіального
управління юстиції в ІваноФранківській області;
Белей Ігор Богданович – головний
спеціаліст відділу з питань нотаріату
Головного територіального
управління юстиції в ІваноФранківській області

ГВ-1.7

Реєстрація актів цивільного
стану

2

лекція

Ільницька Марта Михайлівна –
заступник начальника відділу
державної реєстрації актів цивільного
стану управління державної реєстрації
Головного територіального
управління юстиції в ІваноФранківській області

ГВ-1.8

Оформлення реєстрації
місця проживання та зняття
з реєстрації з місця
проживання фізичних осіб

2

практичне
заняття

Рудницький Орест Миколайович –
заступник начальника Управління –
начальник відділу з питань
громадянства, реєстрації та роботи з
громадянами з тимчасово окупованої
території управління Державної
міграційної служби в ІваноФранківській області;
Непеляк Василь Васильович –
начальник Івано-Франківського
міського відділу управління
Державної міграційної служби в
Івано-Франківській області

ГВ-1.9

Надання безоплатної
правової допомоги. Правова
освіта населення

2

практичне
заняття

Ковальчук Володимир Дмитрович –
заступник директора регіонального
центру з надання безоплатної
вторинної допомоги в ІваноФранківській області, заслужений
юрист України

1

лекція

Макар Юлія Олександрівна –
перший заступник начальника
Головного управління статистики в
Івано-Франківській області,
магістр державної служби;
Гринишин Віра Михайлівна –
заступник начальника відділу
інформаційних технологій Головного
управління статистики в ІваноФранківській області

ГВ-1.10 Зміни у веденні
погосподарського обліку у
місцевих радах

D:\Input\62.122.207.165\ПП-секретарі_сільських_та_селищних_рад_2018_03_14_09_22_40_517.DOC

7

ГВ-1.11 Порядок складання форм
первинної облікової
документації щодо ведення
погосподарського обліку

1

практичне
заняття

ГВ-1.12 Тестування

2

практичне
заняття залік

Нормативна частина
Варіативна частина
Всього за програмою

Макар Юлія Олександрівна –
перший заступник начальника
Головного управління статистики в
Івано-Франківській області,
магістр державної служби;
Гринишин Віра Михайлівна –
заступник начальника відділу
інформаційних технологій Головного
управління статистики в ІваноФранківській області

31
41
72

Директор Івано-Франківського обласного
центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
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Богдан Волошинський

8

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
підвищення кваліфікації секретарів сільських та селищних рад
№ п/п

Назва документа

1.

Загальне діловодство.
Вимоги до
оформлення
документів.

На
яких
носіях
паперо
вих

Ким розроблено документ, рік
випуску

Короткий зміст
документа

Пахомовим В.М. –
кандидатом філологічних
наук, доцентом кафедри
соціальних комунікацій та
права Івано-Франківського
національного технічного
університету нафти і газу. Рік
випуску 2011.

У практичному
посібнику (Випуск 50)
висвітлюються
основні вимоги до
складання і
оформлення
документів. Подані
приклади
найтиповіших
документів у сфері
управління
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Як
отримано
документ
виданий
в центрі

9

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
РЕЗЕРВНИХ ЗАНЯТЬ СЕМІНАРУ
ВИД
ЗАНЯТЬ

№

ТЕМА

1
11

2
Вимоги
щодо
подання
та
заповнення
електронних
декларацій. Найтиповіші помилки
при поданні е-декларацій

3
лекція практикум

К-сть
акад.
годин
4
2

ВИКЛАДАЧ
5
Бойчук Любомир Васильович –
заступник директора центру з навчальнометодичної роботи

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
РЕЗЕРВНИХ ЗАНЯТЬ СЕМІНАРУ
Тема 10. Вимоги щодо подання та заповнення електронних
декларацій. Найтиповіші помилки при поданні е-декларацій
ЗН-4.2.

Реалізація державної політики у сфері
підтримки сім’ї. Обласна цільова
соціальна програма підтримки сім’ї до
2016 року «Нова українська родина».

2
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тематична Фербей Євген Миколайович – начальник відділу
дискусія оздоровлення дітей та молодіжної політики
головного управління у справах сім’ї, молоді та
спорту, магістр державного управління;
Захарук Дмитро Васильович – депутат обласної
ради.
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