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1. Загальна характеристика Центру
Центр утворено розпорядженням облдержадміністрації від 21 липня
1997 р. № 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”. Центр є
навчальним закладом системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців і відповідно до Указу Президента України
від 5 квітня 1996 року № 247 “Про доповнення статті 6 Указу Президента
України від 30 травня 1995 року № 398” входить у систему місцевих органів
виконавчої влади.
Структура Центру показана нижче. Штат Центру згідно із затвердженим
штатним розписом – 6 працівників, станом на 31 грудня 1998 р. працювало
5 працівників, з них 3 мають статус державного службовця. Протягом року на
роботу прийнято 2 працівники, з них 1 – на посаду державного службовця на
конкурсній основі. Усі працівники Центру мають вищу освіту, директор Центру
має кваліфікацію магістра державного управління.
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Структура Центру підвищення кваліфікації державних службовців
і керівників державних підприємств, установ й організацій
Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Протягом року Центр працював відповідно до затверджених
облдержадміністрацією планів роботи на перше і друге півріччя.

Центр фінансувався з обласного бюджету, загальний обсяг
фінансування Центру склав 33 300 грн. (при запланованих в обласному
бюджеті на 1998 рік 75 000 грн.).
2. Навчальний процес і навчально-методична робота
Протягом року в Центрі підвищили кваліфікацію 756 працівників органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних установ та
організацій.
Основні напрямки навчальної роботи Центру в 1998 році:
1.

2.

3.

4.

5.

Навчання уперше обраних на посаду працівників органів місцевого
самоврядування, забезпечення виконання норми про обов’язкове
навчання осіб, що уперше вступили на державну службу, за професійною
програмою підвищення кваліфікації протягом першого року роботи на
посаді державного службовця. Протягом року за двотижневою
професійною програмою підвищення кваліфікації пройшли навчання
137 уперше обраних сільських і селищних голів і 21 секретар сільської,
селищної ради. Складено план-графік навчання працівників зазначених
категорій посад на перше півріччя 1999 року з тим, щоб до річниці
місцевих виборів ця робота була виконана у повному обсязі.
Навчання державних службовців органів місцевого самоврядування з
питань дотримання чинного законодавства у їхній діяльності,
забезпечення виконання доручення Президента України від 31 липня
1998 року № 1-14/575. Запроваджено навчання на чотириденному
тематичному семінарі “Розвиток місцевого самоврядування у селах і
селищах області” повторно обраних сільських і селищних голів і
розроблено план їхнього навчання у 1998-2000 роках.
Підвищення кваліфікації кадрів у галузі обліку, забезпечення виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 333 “Про
посилення відповідальності керівників центральних і місцевих органів
виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим,
підприємств, установ і організацій за порушення фінансової дисципліни”.
Запроваджено регулярне навчання бухгалтерів місцевих органів влади за
програмою чотириденного тематичного семінару “Бухгалтерський облік у
сільських і селищних радах”.
Збільшення частки навчань за професійними програмами підвищення
кваліфікації у загальному обсязі навчальної роботи Центру. Протягом
1998 року були впроваджені професійні програми підвищення кваліфікації
сільських і селищних голів, секретарів сільських і селищних рад та
виконкомів, завідувачів загальних відділів райдержадміністрацій і
міськвиконкомів.
Навчання працівників місцевих органів виконавчої влади і працівників
органів місцевого самоврядування на тематичних короткотермінових
семінарах з вивчення актуальних питань ринкової економіки, правового
регулювання діяльності місцевих органів влади, соціального захисту
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населення, роботи з кадрами, нових управлінських технологій і
комп’ютеризації.
Підвищення кваліфікації керівників державних установ. Протягом року
реалізовано програму навчання керівників закладів охорони здоров’я на
п’ятиденному тематичному семінарі “Реформування системи охорони
здоров’я в області”.
Запровадження регулярного підвищення кваліфікації керівників органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, виконання
розпорядження облдержадміністрації від 3 серпня 1998 року № 677 “Про
навчання
керівників
органів
виконавчої
влади
і
місцевого
самоврядування”. Запроваджено щомісячне навчання керівників цих
органів та їхніх структурних підрозділів у формі одноденних
консультаційних семінарів з вивчення нових нормативно-правових актів,
питань ринкової економіки і нових управлінських технологій.

тематичні
Основними
видами
навчання
у
1998 році
були
короткотермінові семінари (тривалістю від 1 до 5 днів) і навчання за
професійними програмами підвищення кваліфікації (тривалістю 2 тижні, з
обсягом програми 72 академічні години). Всього протягом року проведено
30 навчальних заходів. Узагальнені результати навчальної роботи подаються
у таблицях 1 і 2 у додатках.
Протягом року Центром розроблено і впроваджено 3 професійні
програми підвищення кваліфікації державних службовців і 15 програм короткотермінових тематичних семінарів – дані про тематику і кількість навчань
подано у таблиці 3 у додатках.
До викладання у Центрі було залучено 153 викладачі, з них: доктори
наук, професори - 3, кандидати наук, доценти – 16, працівники органів влади –
115, з метою залучення висококваліфікованих фахівцівів налагоджено
співпрацю з вищими навчальними закладами м. Івано-Франківська – Прикарпатським університетом ім. В. Стефаника, Івано-Франківським державним
технічним університетом нафти і газу, Івано-Франківською державною
медичною академією.
До участі у проведенні семінарів з проблем комп’ютеризації і сучасних
інформаційних технологій залучалися також викладачі Державного
університету “Львівська політехніка” та лабораторії інформаційних технологій і
комп’ютерних мереж Інституту фізики конденсованих систем НАН України
(м. Львів).
Участь у проведенні занять брали керівники облдержадміністрації і
обласної ради та їхніх структурних підрозділів, а також спеціалісти
Міністерства юстиції України, керівники і спеціалісти місцевих органів
виконавчої влади.
Налагоджено співпрацю зі Львівською філією Української академії
державного управління при Президентові України, за участю працівників
котрої проведено один дводенний тематичний семінар.
Аналіз складу слухачів, що пройшли навчання у Центрі, за їхнім
статусом та місцем роботи подано у додатках.
Протягом року Центр проводив дослідження державної служби в області
і вивчення потреб навчання, за результатами яких керівництву облдерж-

адміністрації подано дві аналітичні записки з пропозиціями щодо
вдосконалення навчання кадрів, розроблено також наглядні діаграми аналізу
складу і структури державної служби в області. Здійснено аналіз кадрових змін
в органах місцевого самоврядування внаслідок проведення місцевих виборів у
березні 1998 року.
Удосконалено методичну роботу. Розроблено методичні рекомендації
для викладачів Центру і проведено для них одноденний консультаційний
семінар. Отримано методичні матеріали від Інституту підвищення кваліфікації
кадрів УАДУ при Президентові України. Розширено методичний куточок
Центру і створено фонд довідково-інформаційних видань у кількості
217 примірників. Здійснено два виїзди з обміну досвідом навчальнометодичної роботи у регіональні центри підвищення кваліфікації державних
службовців у містах Луцьку та Чернівцях.
При проведенні навчань застосовувалися технічні засоби – графопроектор і слайдоскоп, відеоапаратура для демонстрування навчальних відеофільмів. Розроблено і виготовлено комплекти наочностей на фоліях до окремих
тем лекцій.
До навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації
включено одноденні виїзні практичні заняття. В рамках проведення семінарів з
питань комп’ютеризації місцевих органів влади було проведено виставки нової
техніки і сучасної україномовної літератури з питань комп’ютеризації,
інформатики і телекомунікацій, презентацію книжки “Знайомство з Internet”
(видавництво “БаК”, Львів, 1997).
3. Науково-методична робота. Міжнародне співробітництво
Протягом року Центр співпрацював з науковцями вищих навчальних
закладів міст Івано-Франківська і Львова щодо розробки професійних програм
підвищення кваліфікації державних службовців і програм тематичних
короткотермінових семінарів.
На замовлення облдержадміністрації вищими навчальними закладами
були розроблені програми семінарів:
• “Технологія проведення міжнародних заходів (зустрічей, переговорів,
презентацій)” (Львівська філія УАДУ при Президентові України – к. ф.-м. н.
П. Шевчук, к.е.н. А. Ліпенцев, О. Музичук);
• “Сприяння місцевих органів влади розвиткові малого і середнього бізнесу”
(Українсько-канадський бізнес-центр – к.е.н. О. Пасічник, к.е.н. І. Сухоребра, к.е.н. Г. Васильченко);
• “Регіональний економічний розвиток (управління, планування, економіка,
інвестиції)”
(кафедра
економіки
підприємства
Івано-Франківського
державного технічного університету нафти і газу – к.е.н. М. Данилюк,
к.е.н. О. Дзьоба, к.е.н. І. Сухоребра, к.т.н. В. Пет-ренко);
• “Система формування фінансових ресурсів у регіоні та їх використання”
(кафедра фінансів та обліку Прикарпатського університету ім. В. Стефаника,
– д.е.н. І. Ткачук, к.е.н. О. Левандівський, А. Жигайло).

У 1998 році була написана і підготована до друку у віснику державного
службовця “Командор” (м. Київ) наукова стаття Б. Волошинського “Інформаційно-видавнича діяльність органів місцевого самоврядування”.
У липні 1998 р. Центром укладено договір про співробітництво та
взаємодопомогу в навчальній, навчально-методичній і науковій діяльності з
Українсько-канадським бізнес-центром.
Розроблено проект проведення у 1999 році (спільно з Українськоканадським бізнес-центром та Регіональним агентством економічного
розвитку) міжнародного науково-практичного семінару “Міжнародний досвід
сприяння місцевих органів влади розвиткові малого бізнесу”.
Налагоджено ділові стосунки з партнерами у Польщі – Навчальним центром самоврядування і адміністрації у м. Любліні. У жовтні 1998 р. у м. ІваноФранківську проведено зустріч з делегацією Люблінського центру і досягнуто
домовленості про співпрацю з польськими колегами. Делегація з Польщі
брала участь у проведенні семінару підвищення кваліфікації завідувачів
юридичних відділів райдержадміністрацій і міськвиконкомів.
4. Підвищення кваліфікації працівників і викладачів Центру
Протягом року пройшли підвищення кваліфікації:
• в Інституті підвищення кваліфікації кадрів УАДУ при Президентові
України: директор Центру Б. Волошинський – за професійною програмою
підвищення кваліфікації викладачів з питань правового регулювання
місцевого самоврядування, викладач Центру і завідувач відділу соціальноекономічного розвитку та бюджету обласної ради А. Жигайло – за професійною програмою підвищення кваліфікації викладачів з питань роботи органів
місцевого самоврядування по соціально-економічному розвитку територій;
• у Львівській філії УАДУ при Президентові України: завідувач навчальнометодичного відділу Центру П. Старчевський – за програмою короткотермінового тематичного семінару “Підготовка та підвищення кваліфікації з
урахуванням сучасних методів управління”.
За програмою підготовки магістрів державного управління з 1998 року
навчається у Львівській філії УАДУ при Президентові України завідувач відділу
П. Старчевський.
5. Розвиток навчально-матеріальної бази Центру
Центр займає в будинку по вул. Незалежності, 46 у м. Івано-Франківську
приміщення загальною площею 116 м2, що складається з двох службових
кімнат (57,7 м2) і однієї аудиторії (58,3 м2, 32 навчальних місця). Розроблено
проект розширення Центру у 1999 р. на площі 193,3 м2.
Протягом 1998 року виконано ремонт аудиторії і однієї службової
кімнати, здійснено заходи щодо пожежної безпеки і забезпечення схоронності
обладнання. Приміщення було доукомплектоване меблями. Протягом року

приміщення
обслуговувалося
господарським
управлінням
облдержадміністрації згідно з укладеним договором.
Поліпшено технічне забезпечення навчання. Створено одне комп’ютеризоване робоче місце на базі персонального комп’ютера Р-120 та периферійного обладнання для роботи з текстовими і графічними матеріалами на
паперовій і плівковій основах. Придбано один графопроектор М 4405. За допомогою цих технічних засобів освоєно навчальну технологію із застосуванням
наочностей на фоліях – діапозитивів.
Спонсорську допомогу для розвитку навчально-матеріальної бази
Центру надали: ТзОВ “ІКС-Івано-Франківськ”, ТзОВ “Технополіс”, АТ “Елком”,
ВАТ “По-лімер”.

Директор центру

Б. Волошинський

Додатки

