ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник голови ІваноФранківської обласної ради
…………….................В.І. Гладій
“…..” ……………………..2018 р.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
підвищення кваліфікації бухгалтерів сільських, селищних рад та рад
об’єднаних територіальних громад
№
п/п
ЗС-1

ЗН-1

ЗН1.1

ЗН1.2

Складова,
модуль, тема
ЗАГАЛЬНА
СКЛАДОВА (ЗС)
Нормативна
частина (3Н)
Модуль:
Територіальна
організація
влади. Місцеве
самоврядування
в Україні.
Конституційні
засади організації
влади і здійснення
державного
управління в
Україні

Децентралізація
державного
управління та
реформування
територіального
устрою держави

Кількість
академічних
годин
30

Вид
занять

Викладачі

комплексне тестування

24
7

2

лекція

2

лекція
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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;
Волошинський Богдан Іванович
– директор центру, магістр
державного управління;
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
Панасюк Руслан Володимирович
– директор Івано-Франківського
відокремленого підрозділу «Центру
розвитку місцевого
самоврядування» у ІваноФранківській області, магістр
державної служби;
Івашків Михайло Степанович –
юрисконсульт Івано-Франківського
відокремленого підрозділу
Установи «Центру розвитку
місцевого самоврядування»

ЗН1.3

Система місцевого
самоврядування.
Організаційноправова основа
місцевого
самоврядування:
повноваження
сільських,
селищних та
міських рад

2

лекція

ЗН1.4

Бюджетні
переваги
об’єднаної
територіальної
громади
Модуль:
Управління
місцевими
фінансами та
бюджетом
Основні принципи
формування
та виконання
місцевих
бюджетів

1

лекціяпрезентація

ЗН-2

ЗН2.1

ЗН2.2

ЗН2.3

Мельничук Василь Іванович –
начальник відділу електронного
забезпечення діяльності обласної
ради та доступу до публічної
інформації виконавчого апарату
Івано-Франківської 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;
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
Стефанчук Юрій Дмитрович –
виконавчий директор ІваноФранківського регіонального
відділення Асоціації міст України,
магістр державної служби

11

2

Бюджетна система
України в
сучасних умовах

2

Зміни у
встановленні і
справлянні
місцевих податків
і зборів. Звітність
по єдиному
соціальному
внеску в органи
Державної
фіскальної служби
України в області

1

лекція

лекція
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лекція

Косаревич Назар Богданович –
начальник відділу з питань
бюджету та обласних програм
виконавчого апарату ІваноФранківської обласної ради,
кандидат економічних наук
Косаревич Назар Богданович –
начальник відділу з питань
бюджету та обласних програм
виконавчого апарату ІваноФранківської обласної ради,
кандидат економічних наук
Лоїв Мая Михайлівна – головний
державний інспектор відділу
адміністрування єдиного внеску
Головного управління Державної
фіскальної служби в ІваноФранківській області;
Летюк Василь Миколайович –
викладач центру

ЗН2.4

Порядок
складання
звітності
неприбуткових
установ і
організацій

1

лекція

ЗН2.5

Програмне
забезпечення до
електронної
податкової
звітності в органи
Державної
фіскальної служби
в області
Правові та
практичні аспекти
використання
електронної
системи
публічних
закупівель
Здійснення
електронних
державних
закупівель

2

практичне
заняття

2

лекція

Зелінська Христина Сергіївна –
координатор Центру компетенцій
системи публічних закупівель
ProZorro в Івано-Франківській
області

1

практичне
заняття

Зелінська Христина Сергіївна –
координатор Центру компетенцій
системи публічних закупівель
ProZorro в Івано-Франківській
області

Модуль: Правове
забезпечення
служби в органах
місцевого
самоврядування
в Україні
Правове
регулювання
служби в органах
місцевого
самоврядування

4

2

лекція

ЗН3.2

Особливості
трудових відносин
у сфері місцевого
самоврядування

2

лекція

Мельничук Василь Іванович –
начальник відділу електронного
забезпечення діяльності обласної
ради та доступу до публічної
інформації виконавчого апарату
Івано-Франківської обласної ради,
голова постійної комісії ІваноФранківської обласної ради з
питань регіональної політики,
децентралізації та розвитку
місцевого самоврядування, магістр
державної служби
Мельничук Анатолій
Олександрович – начальник
відділу кадрової роботи апарату
облдержадміністрації, магістр
державної служби;
Кухарська Надія Василівна –
методист навчальноорганізаційного відділу центру

ЗН-4

Модуль:
Політологія.
Гуманітарна та
соціальна
політика в
Україні

2

ЗН2.6

ЗН2.7

ЗН-3

ЗН3.1
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Бочкур Надія Василівна –
начальник відділу реєстрації та
обліку платників ДПІ у м. ІваноФранківську Головного управління
Державної фіскальної служби в
Івано-Франківській області;
Летюк Василь Миколайович –
викладач центру
Бойчук Руслан Мирославович –
начальник відділу інформаційних
технологій Головного управління
Державної фіскальної служби в
Івано-Франківській області

ЗН4.1

ЗВ-1

ЗВ1.1

ЗВ-2

ЗВ2.1
ЗВ2.2

ФС

ФН1

ФН1.1

Політична
система України:
сучасний стан та
основні тенденції
розвитку

2

Варіативна
частина (ЗВ)
Модуль: Правове
регулювання
управління
об’єктами
комунальної
власності
Управління
майном
комунальної
власності.
Оренда майна
комунальної
власності

6

Модуль:
Запобігання і
протидія
корупції
Застосування
антикорупційного
законодавства

4

Відповідальність
за вчинення
корупційних
правопорушень та
інших
правопорушень,
пов’язаних з
корупцією

ФУНКЦІОНАЛЬ
НА СКЛАДОВА
(ФС)
Нормативна
частина (ФН)
Модуль:
Організація
роботи посадової
особи місцевого
самоврядування
Організація
робочого місця та
планування
роботи посадової
особи місцевого
самоврядування

лекція

Доцяк Ігор Іванович – доцент
кафедри політології, директор
центру соціальних досліджень
Прикарпатського національного
університету імені Василя
Стефаника, кандидат політичних
наук, доцент

лекція

Грицків Марія Іванівна –
начальник договірно-правового
відділу управління об’єктами
спільної власності територіальних
громад області виконавчого
апарату Івано-Франківської
обласної ради

2

практичне
заняття

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

2

лекція

Зрайко Олеся Іванівна –
заступник директора департаменту
– начальник управління загального
правового забезпечення
юридичного департаменту ІваноФранківської обласної державної
адміністрації;
Луцишин Василь Михайлович –
спеціаліст-юрист сектору
правового забезпечення ГУНП в
Івано-Франківській області,
підполковник міліції у відставці

лекція

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

2

2

19
7
3

2
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ФН1.2

Забезпечення
доступу до
публічної
інформації в
органах місцевого
самоврядування

1

ФН2

Діловодство та
архівна справа в
органах
місцевого
самоврядування
Складання та
оформлення
службових
документів

4

Складання
номенклатури
справ. Правила
підготовки
документів до
передачі на
державне
зберігання
Впорядкування та
зберігання
бухгалтерських
документів в
органах місцевого
самоврядування
Варіативна
частина (ФВ)
Модуль:
Організація
бухгалтерського
обліку в органах
місцевого
самоврядування
Ведення
бухгалтерського
обліку і складання
звітності про
виконання
бюджетів із
дотриманням
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського
обліку і звітності
у державному
секторі

ФН2.1

ФН2.2

ФВ1

ФВ1.1

практичне
заняття

Шотурма Наталія
Володимирівна – асистент
кафедри журналістики
Прикарпатського національного
університету імені Василя
Стефаника, кандидат політичних
наук

2

практичне
заняття

2

практичне
заняття

Рубич Ольга Антонівна –
викладач ділової української мови
коледжу електронних приладів
Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і
газу
Григорак Марія Володимирівна
– начальник відділу формування
Національного архівного фонду,
діловодства та науково-технічного
опрацювання документів
Державного архіву області

12
12

2
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лекціяпрезентація

Колісник Олександра Григорівна
– начальник планово-фінансового
відділу – головний бухгалтер
управління інформаційних
технологій та захисту інформації
Головного управління Державної
казначейської служби України в
Івано-Франківській області

ФВ1.2

Колективнодоговірне
регулювання
соціальнотрудових відносин
у сфері місцевого
самоврядування

2

лекціяпрактикум

ФВ1.3

Особливості
перевірки стану
бухгалтерського
обліку і звітності в
органах місцевого
самоврядування
Реформування
пенсійної системи
в Україні та його
вплив на пенсійне
забезпечення
громадян
Соціальне
страхування з
тимчасової втрати
працездатності:
порядок
нарахування і
виплати; звітність

2

лекція

2

лекція

Берчак Роман Максимович –
заступник начальника головного
управління ПФУ
в області, заслужений працівник
соціальної сфери України

2

лекція

Автоматизація
бухгалтерського
обліку в органах
місцевого
самоврядування
ГАЛУЗЕВА
СКЛАДОВА (ГС)
Варіативна
частина (ГВ)
Модуль:
Особливості
виконання
місцевих
бюджетів в
умовах
казначейського
обслуговування
Зміни щодо
казначейського
обслуговування
місцевих
бюджетів

2

практичне
заняття

Якимів Іван Миронович –
начальник відділу медичної
реабілітації та соціальних послуг
Тисменицького відділення
управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
України в Івано-Франківській
області
Келлер Надія Євстахіївна –
начальник відділу маркетингу та
збуту ТОВ “ДРІМКОМ”

ФВ1.4

ФВ1.5

ФВ1.6

ГС
ІІІ
ГВ-1

ГВ1.1

Гринів Олександра Миколаївна
– заступник начальника управління
праці – начальник відділу з питань
оплати праці, соціальних трудових
відносин та правового регулювання
у сфері праці управління праці
департаменту соціальної політики
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації
Бойко Ольга Василівна –
начальник відділу організаційної
роботи Управління Західного офісу
Держаудитслужби в ІваноФранківській області

23
23
8

1
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лекція

Осадченко Олександра
Зіновіївна – начальник управління
між бюджетних відносин та
моніторингу видатків місцевих
бюджетів Головного управління
Державної казначейської служби
України в Івано-Франківській
області

ГВ1.2

Зміни та
доповнення до
складання
фінансової
звітності в органи
Державної
казначейської
служби України

1

лекція

ГВ1.3

Програмне
забезпечення до
електронної
звітності в органи
Державної
казначейської
служби в ІваноФранківській
області
Контроль
здійснення
бюджетних
повноважень під
час зарахування
надходжень до
бюджету, взяття
бюджетних
зобов’язань
розпорядниками
бюджетних
коштів та
здійснення
платежів за цими
зобов’язаннями
Розрахунковокасове
обслуговування
розпорядників і
одержувачів
бюджетних
коштів та інших
клієнтів
державного
бюджету
Зміни до
бюджетного
законодавства
України

1

практичне
заняття

Романський Ігор Олексійович –
начальник відділу прикладного
програмного забезпечення та
програмно-технічних комплексів
Головного управління Державної
казначейської служби України в
Івано-Франківській області

1

практичне
заняття

Гаран Наталія Іванівна –
начальник відділу моніторингу
видатків місцевих бюджетів
управління між бюджетних
відносин та моніторингу видатків
місцевих бюджетів Головного
управління Державної
казначейської служби України в
Івано-Франківській області

2

практичне
заняття

2

лекція

Михальчук Ганна Петрівна –
начальник відділу обслуговування
розпорядників бюджетних коштів
та інших клієнтів місцевих
бюджетів управління
обслуговування розпорядників
коштів та інших клієнтів Головного
управління Державної
казначейської служби України в
Івано-Франківській області
Качур Ганна Мирославівна –
заступник директора – начальник
управління доходів та фінансів
виробничої сфери департаменту
фінансів Івано-Франківської
обласної державної адміністрації

ГВ1.4

ГВ1.5

ГВ1.6
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Іванців Ірина Богданівна –
начальник відділу звітності про
виконання місцевих бюджетів
управління консолідованої
звітності Головного управління
Державної казначейської служби
України в області;
Ткачук Ксенія Михайлівна –
головний спеціаліст відділу
звітності про виконання місцевих
бюджетів управління
консолідованої звітності Головного
управління Державної
казначейської служби України в
області

ГВ-2

Модуль:
Бухгалтерський
облік і звітність у
бюджетних
установах
Бухгалтерський
облік запасів в
державному
секторі

13

2

лекціяпрезентація

ГВ2.2

Бухгалтерський
облік основних
засобів та
нематеріальних
активів в
державному
секторі

2

лекція

ГВ2.3

Бухгалтерський
облік фінансових
інвестицій в
державному
секторі

2

лекціяпрезентація

ГВ2.4

Бухгалтерський
облік орендних
операцій в
державному
секторі

1

лекціяпрезентація

ГВ2.5

Облікова політика
бюджетної
установи. Зміна
облікової
політики

2

лекціяпрезентація

ГВ2.1
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Кіндрат Галина Михайлівна –
начальник відділу фінансового
забезпечення виконавчого апарату
Івано-Франківської обласної ради;
Борович Оксана Василівна –
завідувач кафедри обліку і аудиту
Івано-Франківського Університету
Короля Данила, кандидат
економічних наук, доцент
Пазюк Наталія Іванівна –
начальник управління
бухгалтерського обліку та
господарського забезпечення
департаменту фінансів ІваноФранківської обласної державної
адміністрації;
Борович Оксана Василівна –
завідувач кафедри обліку і аудиту
Івано-Франківського Університету
Короля Данила, кандидат
економічних наук, доцент
Кіндрат Галина Михайлівна –
начальник відділу фінансового
забезпечення виконавчого апарату
Івано-Франківської обласної ради;
Борович Оксана Василівна –
завідувач кафедри обліку і аудиту
Івано-Франківського Університету
Короля Данила, кандидат
економічних наук, доцент
Пазюк Наталія Іванівна –
начальник управління
бухгалтерського обліку та
господарського забезпечення
департаменту фінансів ІваноФранківської обласної державної
адміністрації;
Надворняк Ярослава
Миколаївна – завідувач
навчально-методичного відділу
центру, кандидат економічних наук
Пазюк Наталія Іванівна –
начальник управління
бухгалтерського обліку та
господарського забезпечення
департаменту фінансів ІваноФранківської обласної державної
адміністрації;
Надворняк Ярослава
Миколаївна – завідувач
навчально-методичного відділу
центру, кандидат економічних наук

ГВ2.6

Бухгалтерський
облік зобов’язань
та забезпечень в
державному
секторі

2

лекціяпрезентація

ГВ2.7

Практичні аспекти
проведення
інвентаризації та
передачі майна в
державному
секторі

2

практичне
заняття

ГВ-3

Тестування

2

практичне
заняття залік

Нормативна частина
Варіативна частина
Разом

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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Пазюк Наталія Іванівна –
начальник управління
бухгалтерського обліку та
господарського забезпечення
департаменту фінансів ІваноФранківської обласної державної
адміністрації;
Борович Оксана Василівна –
завідувач кафедри обліку і аудиту
Івано-Франківського Університету
Короля Данила, кандидат
економічних наук, доцент
Пазюк Наталія Іванівна –
начальник управління
бухгалтерського обліку та
господарського забезпечення
департаменту фінансів ІваноФранківської обласної державної
адміністрації;
Надворняк Ярослава
Миколаївна – завідувач
навчально-методичного відділу
центру, кандидат економічних наук

Богдан Волошинський

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
підвищення кваліфікації бухгалтерів сільських, селищних рад
та рад об’єднаних територіальних громад
Назва документа
Бухгалтерський облік і
фінансова звітність в
Україні: законодавчі
новації. Серія
«Довідковоінформаційні
матеріали». Випуск
118/18.

На яких
носіях
паперових

№
п/п
1.

Ким розроблено документ, рік
випуску
Упорядник:Я.М. Надворняк,
завідувач
навчальнометодичного відділу центру
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Короткий зміст
документа
Для
слухачів
ПППК
–
для
бухгалтерів
сільських,
селищних рад та рад
ОТГ.

Як отримано
документ
виданий в
центрі

