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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 2008 рік
1. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ЦЕНТРУ
Центр працював відповідно до затверджених засновниками планів та планівграфіків підвищення кваліфікації кадрів.
Всього протягом 2008 року у центрі проведено 79 навчальних заходів (на 2
навчальні заходи більше, ніж передбачалося планом). Навчання пройшли 1992
слухачі (план – 1778 слухачів).
Планований обсяг навчальної роботи у людино-днях теж перевиконано як
уцілому (8082 людино-дні при плані 7817 людино-днів), так і щодо навчання
працівників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування за кошти загального фонду обласного бюджету (6742 людино-дні
при плані 6567 людино-днів),а також навчання працівників територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади в області за кошти державного
бюджету (1340 людино-днів при плані 1250 людино-днів).
План-графік навчань за погодженням із засновниками було змінено:
додатково внесено до плану 8 тематичних семінарів і скасовано проведення
6 тематичних семінарів.
Аналіз виконання плану за видами підвищення кваліфікації, за категоріями
слухачів, а також у порівнянні з попереднім роком подає таблиця 1.
таблиця 1

Аналіз виконання плану навчання управлінських кадрів у центрі
за видами підвищення кваліфікації, категоріями слухачів та у порівнянні з 2007 роком
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Чисельність слухачів ,
які підвищили кваліфікацію у 2007-2008 рр. за програмами навчання

У розрізі категорій слухачів: менше планового завдання навчалося
державних службовців - працівників місцевих органів виконавчої влади (пройшли
навчання 832 при плані 840), перевиконано план навчання державних службовців працівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в
області (пройшли навчання 192 при плані 125), перевиконано план навчання
посадових осіб місцевого самоврядування (пройшли навчання 817 при плані 778).
У зв’язку з неприбуттям планової кількості слухачів на навчання, а також
відрахуванням з навчання окремих слухачів, які, пройшовши перший тиждень
навчання за професійною програмою, не прибули для завершення навчання на
другому тижні (відраховано 15 державних службовців та 17 посадових осіб
місцевого самоврядування) меншою від планової є загальна кількість слухачів працівників місцевих органів виконавчої влади, а також кількість слухачів, що
навчалися за професійною програмою підвищення кваліфікації (пройшов навчання
131 працівник місцевих державних адміністрацій при плані 151, а також 147
посадових осіб місцевого самоврядування при плані 175).
Аналіз виконання планових показників навчання подають таблиці 2-4.
таблиця 2

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ НАВЧАННЯ
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
за видами підвищення кваліфікації
Вид навчання

План навчання
слухачів (чол.)
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плану у %
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Виїзні одноденні семінари
Всього

Планові показники навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо
кількості слухачів за 12 місяців 2008 року центром виконані на 112,0%.

Обсяг фінансування із загального фонду обласного бюджету на утримання
центру, забезпечення навчального процесу і розвиток навчально-матеріальної бази
склав 816,57 тис. грн. Власні надходження становили 40,61 тис. грн. (діаграма 1).
діаграма 1
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Таблиця 3

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ НАВЧАННЯ
за категорією слухачів
Категорія слухачів

План навчання
слухачів (чол.)
на 2008 р.

Фактично
пройшли
навчання
(чол.)

Відхилення
від плану

Виконання
плану у %
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* - зменшення кількості слухачів професійних програм підвищення кваліфікації пояснюється тим, що
протягом року були відрахування у зв’язку з хворобою та звільненням з роботи в силу різних причин;
** - значне збільшення пояснюється тим, що навчання проходили особи, включені до кадрового резерву,
які не є державними службовцями, та депутати місцевих рад
Таблиця 4

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ НАВЧАННЯ
щодо кількості навчальних заходів
Вид навчання
Професійна програма
Короткотерміновий
тематичний семінар
Постійно діючий тематичний
семінар
Виїзні одноденні семінари
Всього

Планова
кількість
навчальних
заходів
на 2008 р.

Фактично
проведено
навчальних
заходів
у 2008 р.

Відхилення
від плану

Виконання
плану у %

19

19

-

100,0

23

28

+5*

121,7

20

19

-1*

95,0

15
77

13
79

-2*
+2

86,7
102,6

*- за погодженням із засновниками були внесені зміни до плану-графіка навчань:

• додатково внесено за пропозицією Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ
4 короткотермінові тематичні семінари з питань управління персоналом і євроінтеграції;
• додатково внесено за пропозицією головного управління з питань туризму, євроінтеграції,
зовнішніх зв’язків та інвестицій ОДА 1 короткотерміновий тематичний семінар;
• додатково внесено за пропозицією головного управління праці та соціального захисту населення
ОДА 1 короткотерміновий тематичний семінар;
• додатково внесено 2 виїзні тематичні семінари за пропозицією Снятинської районної ради та
Івано-Франківського МВК;
• скасовано проведення 1 постійно діючого тематичного семінару у зв’язку з відмовою від навчання
Коломийської районної ради, яка подавала заявку на нього;
• скасовано проведення 1 тематичного короткотермінового семінару та 4 виїзних семінарів з
метою оптимізації плану-графіка навчань для забезпечення можливості проведення додаткових
навчальних заходів.

2. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
У 2008 році в центрі за всіма видами навчання підвищили кваліфікацію 1992
особи.
За професійними програмами підвищення кваліфікації з обов’язковим
захистом слухачами випускних робіт і видачею свідоцтв про підвищення
кваліфікації встановленого зразка пройшли навчання 416 осіб, що склало
20,9 відсотка від загального числа слухачів, з них за 108-годинними програмами 136 осіб, за 216-годинними програмами - 282 особи.
Навчанням на тематичних короткотермінових семінарах (без врахування
виїзних) було охоплено 659 осіб, або 33,1 відсотка від загального числа слухачів.
На виїзних тематичних семінарах навчалися 569 осіб, або 28,6 відсотка від
загального числа слухачів.
На тематичних постійно діючих семінарах пройшли навчання 348 осіб,
або 17,4 відсотка від загального числа слухачів.
Характеристику інтенсивності навчальної діяльності центру подано у
діаграмі 2 додатків.
2.1. Пріоритетні напрямки навчальної роботи у 2008 році
2.1.1. Навчання державних службовців – працівників місцевих органів
виконавчої влади
У 2008 році для працівників місцевих органів виконавчої влади в області
проводились навчання на тематичних короткотермінових семінарах (навчання
пройшли 305 осіб), на виїзних тематичних семінарах (навчання пройшли 263
особи), на тематичних постійно діючих семінарах (навчання пройшли 133 особи) та
за професійними програмами підвищення кваліфікації (навчання пройшла 131
особа).
З числа слухачів професійних програм з різних причин протягом другого
тижня навчань було відраховано 15 осіб.
Всього завершили навчання 832 державні службовці – працівники місцевих
державних адміністрацій (41,8 відсотків від загальної кількості слухачів).
В 2008 році центром розроблено та реалізовано дві 216-годинні професійні
програми підвищення кваліфікації для спеціалістів структурних підрозділів
районних державних адміністрацій, уперше прийнятих на державну службу та
керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, які зайняли посади
вищої категорії. Навчання за цими програмами пройшли відповідно 23 (в тому
числі 19 осіб віком до 35 років) та 20 (в тому числі 19 осіб віком до 35 років)
державних службовців.
2.1.2. Навчання кадрового резерву
Проведено навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації
кадрового резерву на посади державних службовців VI категорії посад працівників
районних державних адміністрацій (21 слухач, в тому числі 15 осіб віком до 35
років) та на тематичних короткотермінових семінарах "Техніка комунікації і
ведення переговорів", "Планування службової кар’єри" та "Лідерство і формування
команди".
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Таблиця 5

Чисельність осіб з кадрового резерву,
які підвищили кваліфікацію за програмами навчання
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2.1. 3. Навчання державних службовців – працівників територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади
На договірній основі було проведено 5 навчань за професійною програмою
підвищення кваліфікації працівників районних і міських управлінь головного
управління Пенсійного фонду України в області (пройшли навчання 110 слухачів)
та контрольно-ревізійного управління України в області (пройшли навчання 24
слухачі), а також 2 працівники інших територіальних підрозділів центральних
органів виконавчої влади (1- за програмою для керівників кадрових служб та 1 – за
програмою для спеціалістів-землевпорядників).
Працівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої
влади на договірній основі навчалися також на тематичних семінарах:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2

Назва семінару
Короткотермінові тематичні семінари
Запобігання і протидія корупції
Планування службової кар’єри
Управління змінами
Управління персоналом
Техніка комунікації і ведення переговорів
Використання в роботі кадрових служб системи «Картка»
Публічна адміністрація України в спільному європейському просторі
Громадянське суспільство України в спільному європейському
просторі
Українська освіта в спільному європейському просторі
Постійнодіючі тематичні семінари
Сучасні інформаційні технології у сфері державного управління
Ділова українська мова у сфері державного управління

Кількість
осіб, що
навчались
2
2
5
1
2
3
2
4
2
1
4

На виїзних тематичних семінарах, що проводилися центром, навчання
пройшли 28 працівників територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади (в тому числі 13 осіб віком до 35 років). Всього на тематичних
семінарах пройшов навчання 51 фахівець.

В 2008 році в центрі навчалися 192 (9,6 відсотків від загальної кількості
слухачів) працівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої
влади, з них 137 осіб віком до 35 років.
Надходження центру від проведення платних навчань в звітному періоді
склали 40,61 тис. грн.
2.1.4. Навчання посадових осіб місцевого самоврядування
В 2008 році центром реалізовано 6 навчань за двома розробленими
професійними програмами підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого
самоврядування (секретарів сільських та селищних рад, головних бухгалтерів
виконавчих комітетів сільських та селищних рад) та за вперше впровадженою в
2008 році професійною програмою підвищення кваліфікації спеціалістівземлевпорядників виконавчих комітетів сільських та селищних рад. Навчання за
професійними програмами підвищення кваліфікації пройшли 47 (в тому числі 8
осіб віком до 35 років) секретарів сільських та селищних рад (слухачів), 49 (в тому
числі 12 осіб віком до 35 років) головних бухгалтерів, спеціалістів з
бухгалтерського обліку виконавчих комітетів сільських та селищних рад, 34 (в
тому числі 8 осіб віком до 35 років) спеціалістів-землевпорядників виконавчих
комітетів сільських, селищних і міських рад.
Посадові особи місцевого самоврядування навчались також за професійними
програмами підвищення кваліфікації для працівників кадрових служб та
спеціалістів відділів ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрацій
та міськвиконкомів.
З числа слухачів професійних програм з різних причин протягом другого
тижня навчань було відраховано 17 осіб.
Всього навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації в
2008 році завершили 147 посадових осіб місцевого самоврядування.
В 2008 році центром завершено дворічний цикл навчань для сільських,
селищних і міських голів тематичному короткотерміновому семінарі «Стратегічне
планування соціально-економічного розвитку територіальної громади». У звітному
періоді проведено 7 навчань. Навчання на цьому семінарі пройшли 195 слухачів, в
тому числі 8 осіб віком до 35 років.
На виконання рекомендацій Головдержслужби України центром в 2008 році
розроблено та впроваджено тематичний постійно діючий семінар «Організаційна
та кадрова робота органів місцевого самоврядування». Всього на тематичному
семінарі проведено 2 навчання. Навчання пройшли 25 посадових осіб районних,
міських та селищних рад, в тому числі 13 осіб віком до 35 років.
Всього на тематичних короткотермінових семінарах свою кваліфікацію
підвищили 499 посадових осіб місцевого самоврядування.
Крім того для працівників органів місцевого самоврядування були
проведені навчання на постійно діючих тематичних семінарах:
«Сучасні інформаційні технології у сфері державного управління» навчання пройшли 114 осіб, в тому числі 41 особа віком до 35 років;
«Ділова українська мова у сфері державного управління» - навчання
пройшли 28 осіб, в тому числі 13 осіб віком до 35 років.

Всього протягом року навчання пройшли 817 посадових осіб місцевого
самоврядування, або 41,0 відсоток від загальної кількості слухачів.
2.1.5.Навчання молодих державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та представників молодіжних організацій області
Всіма видами навчань був охоплений 931 слухач віком до 35 років (46,7
відсотка слухачів), в тому числі 512 працівників місцевих органів виконавчої
влади, 209 працівників органів місцевого самоврядування, 137 працівників
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та 73 молоді
особи, які не є державними службовцями чи посадовими особами місцевого
самоврядування, але перебувають в резерві на ці посади, є працівниками
бюджетних організацій, депутатами місцевих рад, активістами громадських
організацій.
За професійними програмами підвищення кваліфікації протягом 2008 року
навчались молоді державні службовці віком до 35 років:
• 19 спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрацій V-VІІ категорій
посад, уперше прийнятих на державну службу;
• 15 осіб, включених до кадрового резерву на посади державних службовців VІ
категорії посад працівників райдержадміністрацій;
• 8 керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, які зайняли
посади вищої категорії;
• 87 працівників управлінь Пенсійного фонду України в районах та містах
області;
• 21 працівник КРУ в області.
З метою залучення молоді до державної служби, служби в органах місцевого
самоврядування та створення умов для їх професійного зростання, центром в 2008
році проведено такі тематичні семінари, орієнтовані на осіб до 35 років:
№
п/п

Назва семінару

1
2
3
4
5
6
7

Управління змінами
Планування службової кар’єри
Техніка комунікації і ведення переговорів
Лідерство і формування команди
Публічна адміністрація України у спільному європейському просторі
Етика посадової особи місцевого самоврядування
Використання в роботі кадрових служб системи «Картка

1
2
3

Організаційна та кадрова робота органів місцевого самоврядування
Сучасні інформаційні технології у сфері державного управління
Ділова українська мова у сфері державного управління
ВСЬОГО
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75
46
37
24
19
27
23

2
13
3
31

13
98
45
407

Короткотермінові тематичні семінари

Постійно діючі тематичні семінари

Додатково (понад план) проведено тематичний семінар «Етика державного
службовця» для молодих державних службовців головного управління Державного
казначейства України в області.

До навчання на зазначених семінарах крім молодих державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування залучались також активісти молодіжних
громадських організацій. Навчання пройшли 8 осіб.
16 жовтня на базі центру в рамках Європейського тижня місцевої демократії
проведено засідання «круглого столу» «Правова держава очима юних науковців»
для 30 студентів вищих навчальних закладів та учнів-членів обласного відділення
Малої академії наук України, у підготовці і проведенні якого взяли участь також
працівники Головного управління юстиції в області, науково-педагогічні
працівники вищих навчальних закладів області, педагогічні працівники ІваноФранківського обласного відділення Малої академії наук України.
Центр активно співпрацює з Молодіжною адміністрацією області в рамках
проекту "Школа лідерів", метою якого є підготовка та залучення здібної молоді
до управлінської діяльності та служби в місцевих органах виконавчої влади,
розвиток лідерських якостей молодих людей. На семінари для молодих державних
службовців завжди надсилається запрошення взяти участь активістам Молодіжної
адміністрації області.
2.1.6.Навчання депутатів місцевих рад та заходи просвітницького
характеру
На виконання Плану заходів просвітницького та інформаційного характеру
щодо необхідності децентралізації державного управління та розвитку ефективного
місцевого самоврядування, затвердженого наказом Начальника Головдержслужби
України від 13.04.2006, протягом 2008 року проведено 8 виїзних тематичних
семінарів “Актуальні проблеми реформування державного управління та
розвитку місцевого самоврядування”. Навчанням на них охоплено 227
державних службовців, 109 посадових осіб місцевого самоврядування. Всього
пройшли навчання 370 слухачів, з них 18 депутатів місцевих рад.
Для активізації участі громадськості у прийнятті рішень місцевими
органами влади проведено 3 виїзні тематичні семінари “Залучення громадськості
до участі у формуванні та реалізації державної політики”, на якому пройшли
навчання 124 слухачі, з них 64 державні службовці, 37 працівників органів
місцевого самоврядування (у тому числі 30 депутатів місцевих рад).
Протягом 2008 року на тематичних семінарах навчалися 197 осіб, які є
депутатами рад різних рівнів, з них 42 особи не мають статусу державного
службовця чи посадової особи місцевого самоврядування.
2.2. Основні напрямки навчально-методичної роботи
2.2.1.
Види підвищення кваліфікації кадрів
Основними видами підвищення кваліфікації у 2008 році були тематичні
короткотермінові семінари (у тому числі виїзні тематичні семінари) і навчання за
професійними програмами підвищення. Результати навчальної роботи подаються у
таблиці 2 додатків.
Показники навчальної діяльності центру в 2008 році у порівнянні з
попередніми роками подані у діаграмах 4,5, таблицях 3 і 4 додатків.

2.2.2.
Навчально-методичне, кадрове та інформаційне забезпечення
навчань
Протягом року центром розроблено і впроваджено 16 професійних програм
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування; 16 програм тематичних короткотермінових семінарів; 4 програми
тематичних постійно діючих семінарів, 4 програми виїзних тематичних семінарів
(таблиця 5 додатків).
Навчально-методичним відділом центру проводиться робота щодо
актуалізації змісту навчань державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування. В 2008 році вперше впроваджено навчання за розробленими
професійними
програмами
підвищення
кваліфікації
спеціалістівземлевпорядників виконавчих комітетів сільських та селищних рад, спеціалістів
структурних підрозділів районних державних адміністрацій, уперше прийнятих
на
державну
службу,
та
керівників
структурних
підрозділів
райдержадміністрацій, які зайняли посади вищої категорії.
На виконання рекомендацій Головдержслужби України центром в 2008 році
розроблено та впроваджено постійно діючий тематичний семінар «Організаційна
та кадрова робота органів місцевого самоврядування».
Центром здійснюється пошук і впровадження в навчальний процес нових форм
та методів навчання з використанням сучасних комп’ютерних технологій,
проведення тренінгів, тестувань, обмін позитивним досвідом роботи при
проведенні виїзних практичних занять, стажування на робочому місці у
структурних підрозділах облдержадміністрації.
Використання простих та доступних програмних продуктів дає можливість
ефективного спілкування груп слухачів з регіональними центрами підвищення
кваліфікації. Так, в лютому 2008 року центром організовано і проведено з
Київським міським ЦППК он-лайнове практичне заняття в режимі
відеоконференції на тему «Організація підготовки і проведення публічного
виступу».
Протягом року проведено 8 виїзних практичних занять для слухачів в рамках
навчань за професійною програмою підвищення кваліфікації для спеціалістів
відділів фінансового забезпечення та виконання бюджету Головного управління
Пенсійного фонду України в області, спеціалістів-землевпорядників виконавчих
комітетів сільських та селищних рад, спеціалістів секторів з усиновлення, опіки,
піклування та сімейних форм виховання дітей служб у справах дітей
райдержадміністрацій та міськвиконкомів, секретарів сільських та селищних рад,
головних бухгалтерів виконавчих комітетів сільських та селищних рад.
Організовано 8 стажувань на робочих місцях для працівників управлінь
Пенсійного фонду України в районах та містах області, контролерів ревізорів та
спеціалістів КРУ області, та в структурних підрозділах облдержадміністрації для
керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій, які зайняли
посади вищої категорії, спеціалістів структурних підрозділів районних державних
адміністрацій, уперше прийнятих на державну службу, осіб, включених до
кадрового резерву на посади державних службовців, керівників кадрових служб
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій
та

міськвиконкомів, спеціалістів відділів економіки райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, спеціалістів відділів ведення Державного реєстру виборців
апаратів райдержадміністрацій та міськвиконкомів.
Розроблено і проведено тренінгові заняття з питань запобігання і протидії
корупції, техніки комунікацій та лідерства і формування команди.
При проведенні занять застосовувалися сучасні технічні засоби навчання –
мультимедійні проектори, графопроектори, відеокамера, ноутбук, магнітна дошка,
фліп-чарти, коркові дошки, відеоапаратура для демонстрування навчальних
відеофільмів.
До викладання у центрі в 2008 році залучено 163 викладачі, з них:
• докторів наук, професорів – 3;
• кандидатів наук, доцентів – 20;
• працівників органів влади – 103 (в т.ч. 10 магістрів державного управління
та 18 магістрів державної служби);
• інших фахівців – 32;
• штатних працівників центру - 5.
З метою залучення до викладання висококваліфікованих фахівців
здійснювалася співпраця з:
• Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу.
Серед залучених викладачів – 2 декани, 3 завідувачі кафедр, 7 викладачів;
• Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника – 1
завідувач кафедри, 4 викладачі;
• Академією муніципального управління – 1 декан факультету;
• Львівським регіональним інститутом державного управління НАДУ при
Президентові України – 1 заступник директора;
• Вроцлавським університетом – 1 викладач.
Удосконалено роботу методичного кабінету, який забезпечує навчальний
процес у центрі підручниками, методичними посібниками, матеріалами для
самоосвіти та рекомендаціями щодо впровадження нових форм і методів
методичної роботи, інформаційними матеріалами, нормативно-правовими актами.
Протягом 2008 року кабінетом отримано методичні матеріали від Інституту
підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України,
Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при
Президентові
України,
Волинського,
Полтавського,
Хмельницького
і
Чернігівського обласних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації,
Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ. Національною академією
державного управління при Президентові України передано центру навчальнометодичні матеріали, навчальні посібники та їх електронні версії.
Інформаційно-довідковий фонд кабінету поповнився інструктивнометодичними матеріалами, які розроблені працівниками обласної державної
адміністрації.
Бібліотечний фонд центру постійно поповнюється новими виданнями:
основною та додатковою навчальною літературою, інформаційно-довідковими
матеріалами (довідниками, словниками), методичними матеріалами для організації

самостійної роботи слухачів (на паперових та електронних носіях), тестовими
завданнями до навчальних модулів професійних програм, електронними
підручниками та посібниками. Протягом 2008 року було придбано 95 навчальних
та навчально-методичних посібників, підручників і довідників за тематикою
професійних програм на суму 5,5 тис. грн. Сьогодні бібліотечний фонд нараховує
1989 примірників книжкових видань. Фонд бібліотеки також поповнюється
офіційними, науковими та спеціальними періодичними виданнями. На 2009 рік
передплачено 19 періодичних видань на суму 4, 5 тис. грн. Створено довідковобібліографічний апарат бібліотеки.
У бібліотеці організовуються книжкові виставки, тематичні перегляди,
формуються папки законодавчих актів та розпорядчих актів місцевих органів
влади, що забезпечує прозорість рішень влади та обізнаність населення про її
діяльність.
В аудиторіях встановлено стенди для виставок книг та інших видів
друкованої інформації.
У співпраці методичного кабінету та фахівців інших підрозділів
впроваджена нова видавнича серія «Довідково-інформаційні матеріали», яка
включає інформацію з питань діяльності органів державного управління,
організації державної служби, служби в органах місцевого самоврядування. У 2008
році вийшли друком 11 випусків цієї серії.
3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Протягом року центр займався дослідженням державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування області, аналізом даних про підвищення
кваліфікації державних службовців і вивченням потреб навчання кадрів.
Узагальнені відомості про структуру державної служби в області подають
таблиця 9 та діаграми 6, 7 у додатках.
З метою наукового узагальнення та поширення позитивного досвіду
навчально-організаційної та методичної роботи центру було продовжено видання
серії “Навчально-методичні матеріали”: вийшли друком 32, 33, 34, 35, 36-ий
випуски. Результати видавничої діяльності центру в 2008 році подає таблиця 6.
Директор центру взяв участь у науково-практичній конференції "Державна
служба України в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку"
(м. Київ, Головне управління державної служби України, 18 листопада 2008 року).
Опубліковано статті у періодичних виданнях та збірниках:
 Волошинський Б. Прокопенко О. Управлінські кадри - до рівня євровимог.
Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як важливий
чинник успішної реалізації стратегії економічного та соціального розвитку
територіальних громад // Віче. – №19. – С.46-48.
 Волошинський Б. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування як важливий чинник успішної реалізації стратегії економічного
та соціального розвитку територіальних громад і територій області //
Полтавський регіон: на пульсі держави. – 2008. –№2. – С.69-70.

 Волошинський Б. Підвищення кваліфікації молодих державних службовців та
активістів молодіжних громадських організацій як важливий чинник реалізації
євроінтеграційного курсу України // Молодь і держава. Матеріали VI
міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк,2008. – С.17-18.
Розроблено пропозиції щодо удосконалення загальнонаціональної системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування і передано Головдержслужбі України.
4. КОМУНІКАТИВНІ
МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ЗАХОДИ

ТА

НАДАННЯ

НАВЧАЛЬНО-

Участь працівників центру у комунікативних заходах в 2008 році
подано в таблиці 7.
Здійснено ознайомлення працівників центру з досвідом навчальної роботи
Луганського, Хмельницького і Полтавського обласних та Київського міського
центрів.
Прийнято делегації Волинського, Донецького і Полтавського обласних
центрів для ознайомлення з досвідом Івано-Франківського обласного центру і
надання навчально-методичної допомоги.
Регулярно подавалися новини навчальної діяльності та інша інформація про
центр на веб-сторінках обласної державної адміністрації та обласної ради, на субсайті обласного управління державної служби на веб-сторінці Головдержслужби
України.
5. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ І ВИКЛАДАЧІВ
Центром проводилася робота щодо забезпечення систематичного підвищення
кваліфікації викладацького складу центру. Свою кваліфікацію в 2008 році
підвищили 14 викладачів центру, у тому числі 2 працівники центру.
Центр співпрацював із Фундацією польсько-української співпраці (ПАУСІ)
щодо навчання викладачів з питань євроінтеграції (12 викладачів) та із
Західноукраїнським регіональним навчальним центром (ЗУРНЦ) - з питань
побудови етичного самоврядування та боротьби із корупцією в Україні. Два
викладачі центру навчалися в рамках проекту "Прозора Україна. Побудова
етичного та ефективного самоврядування", реалізованого Фундацією розвитку
місцевої демократії (м. Щецін, Польща) разом із Західноукраїнським регіональним
навчальним центром (ЗУРНЦ).
Загальні дані про підвищення кваліфікації працівників центру у 2008 році
подано у таблиці 8.

6. ДОКУМЕНТООБІГ
Відомості про документообіг у 2008 році в порівнянні з попередніми роками
подає таблиця 7.1.
таблиця 9

ДОКУМЕНТООБІГ ЦЕНТРУ В 1998 – 2008 РОКАХ
№
п/п

Групи
документів

1

Вхідні

2
3

Кількість документів

Створювані
установою
Внутрішні
(накази)
Всього:

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

190

200

244

259

247

265

335

327

336

311

324

152

189

157

203

208

165

213

188

219

210

316

57

95

98

134

135

137

166

194

217

224

251

399

484

499

596

590

567

714

709

772

745

891

На рис.1 проілюстровано документообіг центру протягом 1998-2008 років.
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Рис. 1. Документообіг в 1998-2008 роках
Центром протягом року підготовлено 68 листів обласної ради і обласної
державної адміністрації до центральних та місцевих органів влади.

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У 2008 році продовжено співпрацю з Представництвом Фонду Ганса Зайделя
(ФРН) в Україні. За його підтримкою проведено тематичний семінар “Правове
регулювання трудових відносин та соціального забезпечення працівників
державних установ” для державних службовців та працівників органів місцевого
самоврядування – лідерів профспілкових організацій.
За підтримкою Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ було
проведено такі тематичні короткотермінові семінари :
• «Управління змінами»;
• «Управління персоналом»;
• «Публічна адміністрація України у спільному європейському просторі»;
• «Громадянське суспільство України у спільному європейському просторі»;
• «Українська освіта у спільному європейському просторі».
Протягом 2008 року центр брав участь у реалізації таких проектів
міжнародної технічної допомоги:
- "Прозора Україна. Побудова етичного та ефективного самоврядування",
реалізованого Фундацією розвитку місцевої демократії (м. Щецін, Польща) разом із
Західноукраїнським регіональним навчальним центром (ЗУРНЦ);
- «Запровадження європейських стандартів державного управління в Україні»,
реалізованого Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ;
- «Європейська політика сусідства щодо України – зміна сприйняття»,
реалізованого Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ.
Отримано інформаційно-методичну допомогу з питань європейської
інтеграції від Представництва Європейської Комісії в Україні та з питань
євроатлантичної інтеграції від Центру інформації та документації НАТО в Україні.
8. РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ
Протягом року поліпшено навчально-матеріальну базу центру.
Придбано ноутбук Toshiba Satellite A-200 для проведення виїзних занять. Для
робочого місця методиста придбано: монітор 19" Samsung 943N Silver, системний
блок Intel E6850 3,00/2Gb/500/MS WindowsXP Home, блок безперебійного живлення
UPS Mustek PowerMust 600VA Offline, стіл комп’ютерний однотумбовий.
У лабораторії технічних засобів навчання встановлено сервер HP ProLiant
ML 150G3 X5210 із операційною системою Microsoft Server 2003 і блоком
безперебійного живлення APC Bak-UPS RE 500VA. Придбано річну ліцензію
антивірусної програми ESET NOD32 Antivirus v3.0. Для швидкісного підключення
сервера до мережі Інтернет встановлено оптоволоконний канал і зареєстровано
сервер у мережі Інтернет. Придбано програмне забезпечення для системи
дистанційного навчання та контролю знань.
Для удосконалення видавничої діяльності центру (малотиражного випуску
навчально-методичних матеріалів) придбано степлер Skrebbz 117/120,

брошурувальник металевими пружинами HITech Karo, дирокол SH 2100 з лінійкою
500 аркушів.
Придбано програмне забезпечення для створення PDF-документів Adobe
Acrobat 9.
Проведено технічне обслуговування та ремонт копіювальних апаратів і
друкуючих пристроїв.
З метою поліпшення умов праці і навчання в аудиторії №2 встановлено
кондиціонери, замінено м’яке покриття підлоги, придбано нові стіл викладача, стіл
для демонстраційної апаратури і 38 одномісних столів для слухачів, 4 кутові секції
стола. У приміщенні бухгалтерії центру встановлено кондиціонер і придбано шафи
книжкову і для одягу. Для кабінету директора придбано сейф, шафи книжкову і для
одягу.
Виконано ремонт системи електроосвітлення коридору із заміною
електричних світильників на ощадливі люмінесцентні та заміною щита
електроживлення першого поверху будинку центру. Виконано ремонтні роботи у
приміщенні бібліотеки із заміною дверних блоків на конструкцію із
металопластику. Виконано ремонт дверей службових кабінетів із заміною дверних
замків.
У коридорі встановлено постійну виставку документів і матеріалів «Історія
державної служби в Україні» (21 експозиційний планшет у багетній рамці).
Виконано антикорозійний захист днища автомобіля Daewoo Lanos із
встановленням підкрильників і захистом піддона картера, придбано зимові шини і
запасні диски коліс автомобіля. На автомобілі встановлено охоронну сигналізацію
та магнітолу.

ПОКАЗНИКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
В 1998-2008 РОКАХ

№ п/п

Таблиця 3
Вид підвищення
кваліфікації

Професійні
програми
1
підвищення
кваліфікації
Тематичні
2 короткотермінові
семінари
Тематичні
3 постійно діючі
семінари
Всього:

Кількість слухачів
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

177

209

226

198

497*

375*

479*

415

609

305

416

579

598

723

1216

824

1054

878

930

1032

1227

1228

—

96

76

81

15

71

143

178

194

259

348

756

903

1025

1495

1336

1500

1500

1523

1835

1791

1992

№п/
п

Таблиця 4

1

2
3
4
5
6
7

Вид навчального
заходу
Професійні
програми
підвищення
кваліфікації
5-денні тематичні
семінари
4-денні тематичні
семінари
3-денні тематичні
семінари
2-денні тематичні
семінари
1-денні тематичні
семінари
Тематичні
постійно діючі
семінари

Кількість навчальних заходів
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

7

12

12

9

17*

14*

19*

19

23

16

19

4

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

9

11

12

6

1

7

5

1

1

—

—

3

3

5

17

17

25

16

38

12

29

20

2

—

1

1

1

—

1

3

—

3

5

5

10

10

21

11

5

7

5

19

11

16

—

4

3

3

1

4

12

13

15

17

19

40

43

57

31

41

41

79

70

77

79

Всього: 30

таблиця 5
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
№
п/п
1

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
2.
2.1
2.2
2.3

Основні види підвищення кваліфікації
(назва навчальної програми та категорія слухачів)
2

Професійна програма підвищення кваліфікації:
Керівники кадрових служб райдержадміністрацій та міськвиконкомів
Керівники кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрації
Спеціалісти управлінь, відділів економіки райдержадміністрацій та
міськвиконкомів
Спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрацій, уперше
прийнятих на державну службу
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій, які зайняли
посади вищої категорії
Кадровий резерв на посади державних службовців VI категорії посад
працівників райдержадміністрацій
Секретарі сільських та селищних рад
Головні бухгалтери, спеціалісти з бухгалтерського обліку виконавчих
комітетів сільських та селищних рад
Спеціалісти – землевпорядники виконавчих комітетів сільських, селищних
рад
Спеціалісти відділів ведення Державного реєстру виборців апаратів
райдержадміністрацій та міськвиконкомів
Спеціалісти секторів з усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм
виховання дітей служб у справах дітей райдержадміністрацій та
міськвиконкомів
Керівники та спеціалісти відділів з призначення пенсій управлінь головного
управління ПФУ в районах та містах області
Спеціалісти відділів персоніфікованого обліку, інформаційних систем та
мереж управлінь ПФУ в районах та містах області
Керівники та спеціалісти відділів з виплати пенсій управлінь ПФУ в
районах та містах області
Контролери –ревізори та спеціалісти КРУ в області
Спеціалісти відділів фінансового забезпечення та виконання бюджету
головного управління ПФУ в районах та містах області
Тематичний семінар:
“Стратегічне планування соціально-економічного розвитку територіальної
громади”, 3 дні
“Правове регулювання трудових відносин та соціального забезпечення
працівників державних установ”, 3 дні
“Запобігання і протидія корупції”, 2 дні

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

“Планування службової кар'єри”, 3 дні
“Управління змінами”, 2 дні
“Управління персоналом”, 2 дні
“Техніка комунікації і ведення переговорів”, 3 дні
“Правові аспекти діяльності місцевих органів влади”, 3 дні
“Підготовка проектів та програм розвитку місцевого самоврядування”,
3 дні
“Лідерство і формування команди”, 3 дні
"Підготовка заявок за європейськими стандартами для залучення
додаткових джерел фінансування інвестиційних проектів", 3 дні
"Використання в роботі кадрових служб системи "Картка", 3 дні
“Порядок призначення державних соціальних допомог та контроль за
цільовим використанням коштів”, 3 дні
"Публічна адміністрація України у спільному європейському просторі", 1
день
"Громадянське суспільство України у спільному європейському просторі", 1
день
"Українська освіта у спільному європейському просторі", 1 день
Виїзний тематичний семінар:
“Підготовка проектів та програм розвитку місцевого самоврядування”, 1
день
“Залучення громадськості до участі у формуванні та реалізації державної
політики”, 1 день
“Актуальні проблеми реформування державного управління та розвитку
місцевого самоврядування в Україні”, 1 день
"Етика посадової особи місцевого самоврядування", 1 день
Постійно діючий тематичний семінар:
“Сучасні інформаційні технології у сфері державного управління”,
5 днів
"Ділова українська мова у сфері державного управління", 4 дні
“Організаційна та кадрова робота органів місцевого самоврядування”,
5 днів
"Мобілізаційна робота", 2 дні

таблиця 6
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ У 2007 РОЦІ
а) підручники і навчальні посібники
№
п/п
1.

2.

Назва
Робота відділів ведення
Державного реєстру виборців

Здійснення контрольних функцій
та побудова звітів у обліковій
системі «Картка» ЄДКС «Кадри»
Адміністративно-територіальний
устрій України та проблеми його
реформування
Політико-ідеологічні основи
суспільства

3.
4.

5.

Тенденції та механізми
удосконалення місцевого
самоврядування Великої Британії
у контексті євроінтеграції

Автор

Примітка

Упорядник – І.М.Владика,
начальник відділу адміністрування
Державного реєстру виборців
апарату Івано-Франківської обласної
державної адміністрації, магістр
державного управління
Шавронський В.І.

Серія «Навчальнометодичні матеріали»
Випуск №32

Волошинський Б.І.- директор
центру, магістр державного
управління
Монолатій І.С. - доцент кафедри
політології Прикарпатського
національного університету
ім.В.Стефаника, кандидат історичних
наук

Серія «Навчальнометодичні матеріали»
Випуск №34

Тимків В.М. - асистент кафедри
державного управління ІваноФранківського національного
технічного університету нафти і
газу, магістр державного
управління

Серія «Навчальнометодичні матеріали»
Випуск №36

Серія «Навчальнометодичні матеріали»
Випуск №33

Серія «Навчальнометодичні матеріали»
Випуск №35

а) інформаційні матеріали
№
п/п

Назва

Автор

1.

Каталог книжкових видань. Нові
поступлення за 2007 рік

Укладач: Яковенко Л.І. – завідувач
методичного кабінету центру

2.

Правове регулювання земельних
відносин в Україні (перелік
нормативно-правових актів)

Укладач :Яковенко Л.І. – завідувач
методичного кабінету центру

3.

Актуальні питання економічного
розвитку в Україні
(інформаційний огляд
економічних видань)
Участь органів місцевого
самоврядування області у
Всеукраїнських та міжнародних
конкурсах проектів (програм)
розвитку місцевого
самоврядування
Світ інформаційних ресурсів:
українська преса

Укладач :Яковенко Л.І. – завідувач
методичного кабінету центру

4.

5.

Примітка
Серія «Довідковоінформаційні
матеріали»
Випуск №1
Серія «Довідковоінформаційні
матеріали»
Випуск №2
Серія «Довідковоінформаційні
матеріали»
Випуск №3

Укладач : Бойчук Л.В. – заступник
директора центру

Серія «Довідковоінформаційні
матеріали»
Випуск №4

Укладач : Яковенко Л.І. – завідувач
методичного кабінету центру

Серія «Довідковоінформаційні
матеріали»
Випуск №5

Серія «Довідковоінформаційні
матеріали»
Випуск №6
Серія «Довідковоінформаційні
матеріали»
Випуск №7
Серія «Довідковоінформаційні
матеріали»
Випуск №8

6.

Окремі труднощі в діловому
мовленні

Укладач : Пахомов В.М. – викладач
центру

7.

Трудове законодавство:
прийом на роботу, звільнення,
надання відпусток

Укладач : Матковська М.М. –
завідувач навчально-методичного
відділу центру

8

Європейський вибір України
( бібліографічний покажчик і
перелік Інтернет-ресурсів з
питань європейської та
євроатлантичної інтеграції)

Укладач : Яковенко Л.І. – завідувач
методичного кабінету центру

9.

Особливості оформлення
права власності на об’єкти
нерухомого майна

Укладач: Легінь В.Б. –
заступник начальника з
юридичних питань та державної
реєстрації прав на нерухоме
майно ОБТІ

Серія «Довідковоінформаційні
матеріали»
Випуск №9

10

Порядок обчислення
заробітної плати працівників
навчальних закладів, видатки
на утримання яких
здійснюються з бюджетів сіл,
селищ, міст районного
значення
Збірник нормативно-правових
актів України щодо
нагородження державними
нагородами та відомчими
заохочувальними відзнаками

Укладач : Матковська М.М. –
завідувач навчально-методичного
відділу центру

Серія «Довідковоінформаційні
матеріали»
Випуск №10

Упорядники: Бойчук Л.В. –
заступник директора центру;
Матковська М.М. – завідувач
навчально-методичного відділу
центру

Серія «Довідковоінформаційні
матеріали»
Випуск №11

11

таблиця 7

№
п/п

УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ
В КОМУНІКАТИВНИХ ЗАХОДАХ У 2008 РОЦІ
Назва заходу

1

Семінар-практикум
«Інноваційні підходи до
підвищення якості
освітніх послуг»

2

Розширене засідання
колегії Головного
управління державної
служби України
Міжнародний
управлінський форум
«Управління сьогодні та
завтра»

3

4

5

6

Засідання
Координаційної ради
Львівського
регіонального інституту
державного управління
Національної академії
державного управління
при Президентові
України
Круглий стіл «УкраїнаНАТО»

Семінар «Євро
інтеграційні процеси в
україні: проблеми та
перспективи»

Місце проведення

Дата
проведення

Хто брав участь

Луганський обласний
центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій,
м. Луганськ
Головне управління
державної служби України,
м. Київ

13-14.03. Волошинський Б.І.
2008

Хмельницький університет
управління та права,
Хмельницький обласний
центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій,
м. Хмельницький
Львівський регіональний
інститут державного
управління Національної
академії державного
управління при
Президентові України,
м. Львів (смт. Брюховичі)

15-16.05. Волошинський Б.І.
2008

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

09.07. Волошинський Б.І.
2008

Головне управління з
питань туризму, євро
інтеграції, зовнішніх
зв’язків та інвестицій
облдержадміністрації,
м. Івано-Франківськ

03.04. Волошинський Б.І.
2008

25.06. Волошинський Б.І.
2008

28.07.2008 Волошинський Б.І.

7

Науково-практична
конференція «Місце і
роль центрів підвищення
кваліфікації
управлінських кадрів у
формуванні громадської
культури суспільства»

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

12-13.08. Волошинський Б.І.
2008

8

Нарада з питань
удосконалення
організації підвищення
кваліфікації державних
службовців
«Круглий стіл» в рамках
Європейського тижня
місцевої демократії:
«Правова держава очима
юних науковців»

Головне управління
державної служби України,
м. Київ

27.08. Волошинський Б.І.
2008

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

16.10. Волошинський Б.І.
2008

9

10

VI Міжнародна науковопрактична конференція
«Молодь і держава»

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

24-26.10. Волошинський Б.І.
2008

11

Нарада з питань
удосконалення
організації та змісту
професійного навчання
державних службовців і
посадових осіб місцевого
самоврядування,
реалізації пілотних
проектів
Науково-практична
конференція «Державна
служба України в
історичному контексті:
проблеми становлення та
розвитку»

Головне управління
державної служби України,
м. Київ

07.11. Волошинський Б.І.
2008

Головне управління
державної служби України,
м. Київ

18.11. Волошинський Б.І.
2008

12

13

14

Урочистості з нагоди
нагородження лауреатів
та переможців щорічного
Всеукраїнського
конкурсу «Кращий
державний службовець»
Всеукраїнський науковометодичний семінар
«Удосконалення
професійного навчання
державних службовців у
контексті Болонського
процесу»

Головне управління
державної служби України,
м. Київ

09.12. Волошинський Б.І.
2008

Івано-Франківська обласна
державна адміністрація,
Управління державної
служби Головного
управління державної
служби України в області,
Івано-Франківський
національний технічний
університет нафти і газу,
Асоціація випускників
магістратури ІваноФранківського
національного технічного
університету нафти і газу,
м. Івано-Франківськ

13-15.12. Волошинський Б.І.
2008 Матковська М.М.

Бийник Г.М.

15

Навчально-методичний
семінар з питань
удосконалення
адміністративно територіального устрою
та місцевого
самоврядування

Секретаріат Кабінету
Міністрів України,
Мінрегіонбуд України за
підтримки Німецького
технічного співробітництва
GTZ,
Івано-Франківська обласна
державна адміністрація,
м. Івано-Франківськ

12.12. Волошинський Б.І.
2008

16

Засідання
Координаційної ради
Національної академії
державного управління
при Президентові
України

Національна академія
державного управління при
Президентові України,
м. Київ

19.12. Волошинський Б.І.
2008

таблиця 8
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ У 2008 РОЦІ
Працівник центру
1

Волошинський
Богдан Іванович –
директор центру

Бойчук
Любомир Васильович –
заступник директора
центру

Матковська
Марта Миколаївна –
завідувач навчальнометодичного відділу

Назва закладу, де
проходив навчання
2

Вид навчання
3

Інститут підвищення
кваліфікації керівних кадрів
Національної академії
державного управління при
Президентові України,
м. Київ

Навчання на семінарі
«Особливості викладання у
системі підвищення
кваліфікації державних
службовців в умовах її
модернізації»

Івано-Франківський
навчально-курсовий
комбінат житловокомунального господарства,
м. Івано-Франківськ

Навчання на семінарі з питань
охорони праці, електробезпеки
та правил пожежної безпеки

Інститут підвищення
кваліфікації керівних кадрів
Національної академії
державного управління при
Президентові України,
м. Київ

Навчання на семінарі
«Особливості викладання у
системі підвищення
кваліфікації державних
службовців в умовах її
модернізації»

Західноукраїнський
регіональний навчальний
центр (ЗУРНЦ), м. Львів,
м. Щецин (Польща)

Навчання на семінарах в
рамках українсько-польського
проекту «Прозора Україна.
Побудова етичного та
ефективного самоврядування в
Україні»

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

Навчання на тематичному
семінарі «Українська освіта у
спільному європейському
просторі»

Бийник
Ганна Миронівна –
методист навчальнометодичного відділу

Шкварла
Роман Олексійович –
завідувач лабораторії ТЗН
центру

Інститут підвищення
кваліфікації керівних кадрів
Національної академії
державного управління при
Президентові України,
м. Київ

Навчання за професійною
програмою підвищення
кваліфікації викладачів,
працівників регіональних
центрів перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів державної
влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і
організацій

Івано-Франківський
навчально-курсовий
комбінат житловокомунального господарства,
м. Івано-Франківськ

Навчання на семінарі з питань
охорони праці, електробезпеки
та правил пожежної безпеки

Додаток 1

РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ
Доктори наук, професори:
• Данилюк Микола Олексійович – завідувач кафедри економіки
підприємства Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу, доктор економічних наук, професор;
• Дзвінчук Дмитро Іванович – декан факультету управління та інформаційної
діяльності, завідувач кафедри державного управління Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, доктор філософських
наук, професор;
• Карпенко Зіновія Степанівна – завідувач кафедри педагогічної та вікової
психології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
доктор психологічних наук, професор.
Кандидати наук, доценти:
• Мазак Андрій Вальдемарович – заступник декана факультету управління та
інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу, кандидат наук з державного управління;
• Падафет Юлія Геннадіївна – доцент кафедри державного будівництва
Харківського регіонального інституту Національної академії державного
управління при Президентові України, кандидат наук з державного
управління;
• Конотопцев Олег Сергійович – доцент Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України, кандидат наук з державного
управління, докторант;
• Монолатій Іван Сергійович – доцент кафедри політології Прикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника, кандидат історичних наук;
• Ревтюк Євген Антонович – декан факультету управління регіональним і
галузевим економічним розвитком Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу, кандидат економічних наук;
• Шевчук Петро Іванович – заступник директора Львівського регіонального
інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат
фізико-математичних наук, доцент;
• Скрипничук Василь Михайлович – декан Карпатського факультету
Академії муніципального управління, кандидат юридичних наук;
• Овецька Ольга Валеріївна – доцент кафедри управління виробництвом
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,
кандидат економічних наук;
• Макарова Людмила Іванівна – доцент кафедри педагогічної та вікової
психології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника,
кандидат педагогічних наук;

• Ціхонь Зоя Олексіївна – заступник начальника управління охорони здоров`я,
доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Івано-Франківського
медичного університету, кандидат медичних наук;
• Корнута Олена Володимирівна – доцент кафедри інженерної та
комп`ютерної графіки Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу, кандидат технічних наук;
• Пахомов Володимир Миколайович – доцент кафедри документознавства та
інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу, кандидат філологічних наук;
• Петренко Віктор Павлович – завідувач кафедри управління регіональним
економічним розвитком Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу, кандидат технічних наук;
• Устенко Андрій Олександрович – завідувач кафедри управління
виробництвом Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу, кандидат економічних наук;
• Пасічник Олександр Володимирович – директор спільного українськоканадського підприємства "МБЕРІФ-Бізнес-центр", кандидат економічних
наук;
• Гречаник Богдан Васильович – доцент кафедри економіки підприємства,
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,
кандидат економічних наук;
• Доцяк Ігор Іванович – доцент кафедри політології Прикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника, кандидат політичних наук;
• Паркулаб Оксана Григорівна – доцент кафедри педагогічної та вікової
психології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника,
кандидат психологічних наук;
• Кушнірюк Володимир Михайлович – доцент кафедри державного
управління Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу, кандидат психологічних наук;
• Климчук Микола Миколайович – головний спеціаліст головного
управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, кандидат
сільськогосподарських наук;
• Перович Ігор Львович – головний спеціаліст відділу ринку та оцінки земель
головного управління земельних ресурсів в області, кандидат технічних наук;
• Олійник Роман Романович – перший заступник начальника обласного
управління лісового господарства, кандидат сільськогосподарських наук.
Керівники та фахівці:
• Книгницький Мирослав Михайлович – голова Івано-Франківського
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України;
• Пасічник Олександр Володимирович – директор Спільного українськоканадського підприємства "МБЕРІФ-Бізнес-центр", кандидат економічних
наук;

• Капак Микола Миколайович – заступник головного архітектора області;
• Косаревич Назар Богданович – заступник начальника головного
фінансового управління, начальник бюджетного управління головного
фінансового управління, облдержадміністрації, магістр державної служби;
• Пітеляк Андрій Васильович – начальник юридичного відділу виконавчого
апарату обласної ради;
• Говорков Геннадій Олександрович – голова представництва державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в
області;
• Польська Мирослава Василівна – начальник головного управління правової
роботи та внутрішньої політики облдержадміністрації;
• Бойчук Мирослав Йосипович – заступник начальника управління правової
роботи, взаємодії з правоохоронними органами-начальник юридичного
відділу головного управління правової роботи та внутрішньої політики;
• Петрів Ярема Васильович – начальник Управління державної служби
Головдержслужби України в області;
• Попович Володимир Васильович – начальник головного управління
економіки облдержадміністрації;
• Насадюк Василь Васильович – перший заступник начальника головного
управління економіки Головного управління економіки облдержадміністрації,
магістр державного управління;
• Якимечко Марія Василівна – заступник начальника управління, начальник
відділу з питань цінової політики, розвитку торгівлі та послуг головного
управління економіки облдержадміністрації;
• Королько Ігор Зіновійович – заступник керівника, начальник
організаційного відділу апарату Снятинської райдержадміністрації, магістр
державного управління;
• Федорчак Василь Іванович – заступник голови представництва державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в
області;
• Стефінко Дмитро Дмитрович – перший заступник начальника обласного
головного управління земельних ресурсів;
• Спасів Ярослав Олексійович – заступник начальника обласного головного
управління земельних ресурсів;
• Микитюк Євген Михайлович – директор Регіонального фонду
підприємництва в Івано-Франківській області;
• Олійник Роман Романович – перший заступник начальника обласного
управління лісового господарства, кандидат сільськогосподарських наук;
• Ковальчук Володимир Дмитрович – перший заступник начальника
головного управління юстиції в області;
• Семанишин Валерій Степанович – перший заступник начальника
головного управління ПФУ в області;
• Берчак Роман Максимович – заступник начальника головного управління
ПФУ в області, начальник управління пенсійного забезпечення;

• Василенко Василь Васильович – заступник Надвірнянського міського
голови, магістр державної служби;
• Голубецька Наталія Михайлівна – заступник начальника управління
соціального захисту населення головного управління праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації, магістр державної служби;
• Грицюк Галина Михайлівна – заступник начальника головного управління
юстиції в області – начальник відділу реєстрації актів цивільного стану;
• Ковалик Іван Іванович – начальник служби у справах дітей
облдержадміністрації;
• Ціхонь Зоя Олексіївна – заступник начальника управління охорони здоров`я,
доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Івано-Франківського
медичного університету, кандидат медичних наук;
• Ковтун Юрій Володимирович – заступник начальника управління видатків
місцевих бюджетів головного управління Державного казначейства України в
області;
• Якимечко Марія Василівна – заступник начальника управління, начальник
відділу з питань цінової політики, розвитку торгівлі та послуг головного
управління економіки облдержадміністрації;
• Королик Михайло Васильович – начальник відділу зв`язків з громадськістю
ДПА в області;
• Циганик Сергій Вікторович – головний спеціаліст Держспецзв`язку
України в області, підполковник;
• Кравченко Іван Іванович – перший заступник начальника КРУ в області;
• Федорак Володимир Васильович – начальник управління культури
облдержадміністрації;
• Мельничук Анатолій Олександрович – начальник відділу кадрової роботи
апарату облдержадміністрації, магістр державного управління;
• Притула Надія Леонідівна – начальник загального відділу апарату
облдержадміністрації;
• Мороз Богдан Дмитрович – перший заступник начальника головного
управління статистики в Івано-Франківській області;
• Паламарчук Микола Миколайович – перший заступник начальника
управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації;
• Постолянюк Романія Антонівна – помічник народного депутата, голова
постійної комісії обласної ради;
• Павлів Орест Остапович – начальник управління фінансового та
інформаційного забезпечення головного фінансового управління
облдержадміністрації;
• Борушок Світлана Миколаївна – начальник управління майна спільної
власності територіальних громад області обласної ради;
• Гнип`юк Дмитро Дмитрович – начальник управління з контролю за
використанням та охороною земель в області;

• Федюк Василь Миколайович – заступник начальника головного управління
з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв`язків та інвестицій
облдержадміністрації;
• Федорів Віталій Васильович – заступник начальника КРУ в області, магістр
державної служби;
• Грицак Богдан Олексійович – заступник начальника КРУ в області;
• Легін Володимир Богданович – заступник начальника з юридичних питань
та державної реєстрації прав на нерухоме майно Івано-Франківського
обласного бюро технічної інвентаризації;
• Аврахова Тетяна Володимирівна – начальник сектору групи у справах
громадянства та паспортної роботи відділу громадянства і міграції та
реєстрації фізичних осіб управління МВС України в області, майор міліції.
• Мельничук Михайло Іванович – старший помічник прокуратура області з
питань нагляду за додержання законів про адміністративні порушення,
молодший радник юстиції прокуратури області;
• Серденько Марія Василівна – завідувач притулку для неповнолітніх служби
у справах дітей облдержадміністрації.
Керівники громадських організацій:
• Петрів Радислав Миколайович – директор проекту «Школа лідерів», м.
Івано-Франківськ;
• Панасовська Олена Анатоліївна – заступник голови Молодіжної
адміністрації області;
• Келлер Галина Євстахіївна – директор філії “Парус Прикарпаття” ДП
“Парус-Буковина”;
• Уєвич Володимир Георгійович – перший заступник голови ради
професійних спілок області;
• Гушпіт Ніна Никифорівна – голова обласного комітету профспілки
працівників державних установ;
• Дмитрик Мирон Михайлович – заступник голови обласної організації
"Комітет виборців України";
• Богдан Маслич – Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ;
• Юрій Духнич – викладач-тренер Фундації польсько-української співпраці
ПАУСІ
Іноземні викладачі:
• Йоанна Конєчна – Варшавський університет, Фундація ПАУСІ

Додаток 2

ДОВІДКА ПРО СТАТУС І СТРУКТУРУ ЦЕНТРУ
Центр утворено розпорядженням Івано-Франківської обласної державної
адміністрації від 21 липня 1997 року № 530 на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 19 лютого 1996 року №224 “Про центри підвищення
кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й
організацій”.
Відповідно до рішення обласної ради від 19 лютого 1999 року № 116-6/99
“Про вступ в склад співзасновників центру підвищення кваліфікації державних
службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій” і
розпорядження голови облдержадміністрації від 28 лютого 2000 року № 110
засновниками центру є обласна рада і обласна державна адміністрація.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року
№1681 спільним розпорядженням Івано-Франківської обласної ради та ІваноФранківської обласної державної адміністрації від 12 квітня 2005 року №135/82-р
центр було перейменовано в Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, затверджено нову
редакцію Статуту центру.
Центр є комунальним навчальним закладом загальнонаціональної системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування і в своїй діяльності керується Статутом,
затвердженим співзасновниками та погодженим Міністерством освіти і науки
України, Головдержслужбою України.
До структури центру входять навчально-методичний, навчальноорганізаційний відділи, методичний кабінет і лабораторія технічних засобів
навчання. (рис. 2.)

Директор

Заступник
директора
Навчальнометодичний відділ
4 штатні одиниці

Навчальноорганізаційний відділ

2 штатні одиниці

Головний
бухгалтер

Методичний
кабінет
1 штатна одиниця

Лабораторія
технічних засобів
навчання

1 штатна одиниця

Рис. 2. Структура Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Станом на 31 грудня 2008 року штат центру складав 11 штатних одиниць. Усі
працівники мають повну вищу освіту (один – за освітньо-кваліфікаційним рівнем
“магістр державного управління”; три - за освітньо-кваліфікаційним рівнем
“магістр державної служби”). Статус державного службовця мають чотири
працівники.
Центр здійснює освітню діяльність щодо підвищення кваліфікації кадрів за
напрямом “Державне управління” на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки
України АБ № 175490, виданої 29 липня 2005 року.
Щорічно у центрі навчається близько двох тисяч працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій.
Підвищення кваліфікації здійснюється за професійними програмами та на
тематичних постійно діючих, короткотермінових та виїзних семінарах.
Програми навчань у центрі орієнтовані на оновлення та вдосконалення:
правової, економічної, управлінської, політологічної, соціально-гуманітарної,
мовної, спеціальної фахової підготовки.
Слухачами центру є: працівники виконавчих апаратів обласної та районних
рад; працівники сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих комітетів;
працівники апаратів обласної та районних державних адміністрацій, їх структурних
підрозділів; працівники територіальних управлінь центральних органів виконавчої
влади; керівники та спеціалісти підприємств, установ та організацій; депутати
місцевих рад; активісти профспілкових організацій; лідери молодіжних
громадських організацій.

