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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 2015 рік
1. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ЦЕНТРУ
У 2015 році центр працював відповідно до затверджених засновниками та
погодженими із Національним агентством України з питань державної служби
планів роботи та планів-графіків підвищення кваліфікації кадрів.
У звітному періоді первинний план-графік на 2015 рік уточнено відповідно
до об’єктивних причин, обґрунтованих додаткових завдань і потреб навчання
кадрів.
Основними причинами внесення змін до плану-графіка навчань у центрі
були вилучення з плану 14 виїзних семінарів щодо реформування державної
служби – у зв’язку із перенесенням термінів впровадження нових нормативноправових актів з питань правового регулювання державної служби та 14 виїзних
семінарів з проблем реформування місцевого самоврядування – у зв’язку із
відкладенням Верховною Радою України внесення змін до Конституції України
щодо децентралізації державної влади. Зокрема, проект нового Закону України
«Про державну службу» був прийнятий Верховною Радою України за основу
24.04.2015 року, а в цілому – тільки 10.12.2015 року, направлений на підпис
Президенту України 18.12.2015 року і опублікований в газеті «Голос України»
31.12.2015 року.
Замість двох навчань на тематичному короткостроковому семінарі
"Актуальні питання удосконалення діяльності державних службовців" для
учасників другого туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний
службовець" було проведено одне для об'єднаної групи працівників
облдержадміністрації і райдержадміністрацій із-за невеликої кількості
учасників.
Вилучення цих навчань дозволило центру зекономити бюджетні кошти, що
в свою чергу дало змогу виконати постанову Кабінету Міністрів України від
16.09.2015 року №731 «Про підвищення оплати праці працівників установ,
закладів та організацій бюджетної сфери» в межах кошторисних призначень на
утримання центру.
Вилучення з плану навчання за професійною програмою підвищення
кваліфікації працівників територіальних органів центральних органів виконавчої
влади, яке планувалося провести на договірній основі, відбулося через
недостатні обсяги фінансування на ці цілі.
Натомість центром у звітному періоді додатково проведено навчання на
тематичних короткострокових семінарах: 4 – на виконання директивних
документів Кабінету Міністрів України та 2 – з питань запобігання корупції для
працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади на
підставі укладених договорів.
Всього у 2015 році за погодженням із засновниками з плану-графіка було
вилучено 30 планових навчальних заходів та додатково включено 6 інших
навчальних заходів (перелік змін плану-графіка подано у додатку 1).
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У зв’язку з цим зменшено початкову чисельність слухачів на 885 осіб, з них
на 840 осіб – слухачів виїзних тематичних семінарів, на 20 осіб – слухачів
тематичного короткострокового семінару та на 25 осіб – слухачів професійної
програми підвищення кваліфікації, яку планувалося провести на договірних
умовах із територіальними органами центральних органів виконавчої влади.
На шести додатково проведених навчальних заходах навчання пройшли 263
слухачі, з них 50 на договірних засадах із територіальними органами
центральних органів виконавчої влади. Також центром за рахунок більшої
наповнюваності груп планових навчальних заходів додатково охоплено
навчанням з підвищення кваліфікації 45 посадовців.
Всього протягом 2015 року у центрі згідно уточненого плану-графіка
навчань проведено 110 навчальних заходів. Навчання пройшли 2680 слухачів
(додаток 2) при уточненому плані 2366 слухачів, або (за формою звітності
Нацдержслужби) 2433 державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування.
Таким чином уточнений план-графік навчань в центрі на 2015 рік за
кількістю навчальних заходів виконаний на 100,0 відсотків, а за загальною
кількістю слухачів – на 113,3 відсотка.
Аналіз виконання уточненого плану навчання кадрів в центрі у 2015 році за
видами навчальних заходів подано в таблиці 1:
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Участь у другому турі щорічного Всеукраїнського
конкурсу "Кращий державний службовець"

ВСЬОГО

4
9
83
14
110

45
156
1908
571
2680

Відсоток
виконання

100
155
1721
390
2366

Факт

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

(кількість слухачів,
які пройшли
навчання)

Факт

4
9
83
14
110

Уточнений пан
(чол.)

Професійні програми
Тематичні постійно діючі семінари
Тематичні короткострокові семінари
Виїзні тематичні семінари

Відсоток
виконання

1
2
3
4

(кількість
навчальних заходів)

Види навчань

(кількість
навчальних заходів)

Уточнений пан

№ п/п

Таблиця 1

45,0
100,6
110,9
165,5
113,3

20

Тобто, при зменшенні на 24 (або на 17,9%) сумарної кількості навчальних
заходів в порівнянні з початковим планом, загальна чисельність, охоплених
навчаннями слухачів в 2015 році, зменшилася тільки на 308 осіб (або на 10,3%).
Підходи до планування навчань у центрі враховували особливості
державного управління та місцевого самоврядування у 2015 році, а саме:
економії бюджетних коштів в умовах економічної рецесії та проведення
чергових місцевих виборів. У зв’язку з цим було зменшено кількість навчань за
професійними програмами підвищення кваліфікації (для посадових осіб
місцевого самоврядування вони взагалі не проводилися) і збільшено кількість
тематичних короткострокових семінарів.
В підсумку обсяг навчальної роботи у людино-днях склав 5124 людинодні: 5074 людино-дні щодо навчання працівників місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування за кошти загального фонду
обласного бюджету та 50 людино-днів щодо навчання працівників
територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області за
кошти державного бюджету.
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Характеристику інтенсивності навчальної діяльності центру в 20012015 роках подано на діаграмі 1.
Діаграма 1
Інтенсивність навчальної діяльності центру в 2001-2015 роках
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Аналіз виконання плану навчань за видами підвищення кваліфікації
та за категоріями слухачів у порівнянні з попереднім роком подано в таблиці 2.
Таблиця 2

професійні
програми

Категорія слухачів

Державні службовці
місцевих органів
виконавчої влади
Державні службовці
територіальних органів
ЦОВВ
Посадові особи
місцевого
самоврядування

тематичні
тематичні
виїзні
постійно
короткострокові
тематичні
діючі
семінари
семінари
семінари
фактично пройшли навчання (осіб)
2014
2015
2014
2015
2014
2015

усього

2014

2015

2014

2015

49

45

203

82

560

984

819

20

1631 1131

25

-

9

2

56

79

89

9

179

85

-

103

55

386

659

835

498

90

1409 1212

Примітка. У 2015 році в центрі підвищили свою кваліфікації також 247 працівників бюджетних
підприємств, установ та організацій при плані 10 осіб.

Кількість охоплених навчаннями в центрі посадовців в 2001-2015 роках
показано на діаграмі 2:
Діаграма 2

Підвищення кваліфікації кадрів у центрі у 2001-2015 роках
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2. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
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 органів центральних
органів виконавчої влади; керівники та спеціалісти підприємств, установ та
організацій; депутати місцевих рад; лідери та активісти молодіжних
громадських організацій.
Метою підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ
і організацій є забезпечення потреб органів влади і бюджетних установ області
у кваліфікованих кадрах, здатних компетентно і відповідально виконувати свої
посадові функції, впроваджувати новітні технології управління, сприяти
соціально-економічному розвитку територій та бути готовими до ефективної
професійної практичної діяльності в різних сферах управлінської діяльності.
Навчальний процес з підвищення кваліфікації здійснюється центром за
професійними програмами підвищення кваліфікації, програмами тематичних
постійно діючих, короткострокових та виїзних семінарів.
Основними видами навчальних занять в центрі є лекції, семінарські,
тренінгові заняття, практичні аудиторні та виїзні заняття, тематичні зустрічі
та дискусії, ділові ігри, моделювання та аналіз конкретних ситуацій, обмін
досвідом роботи, групові та індивідуальні консультації, проведення “круглих
столів” та відеоконференцій, тренінги.
В 2015 році головною метою навчального процесу і навчально-методичної
роботи центру було поглиблення і оновлення управлінських, правових,
соціальних, фінансово-економічних професійних знань слухачів та набуття ними
організаторських і комунікаційних навичок управлінської діяльності.
У звітному періоді центром постійно впроваджувалися в навчальний процес
інноваційні освітні технології, інтерактивні форми та методи навчання.
Навчальні заняття проводилися викладачами з використанням комп’ютерної
техніки та сучасних інформаційних технологій, практикувалося проведення
виїзних занять районах області з метою вивчення позитивного досвіду роботи
та стажувань слухачів на робочому місці у структурних підрозділах
облдержадміністрації
У 2015 році в центрі за всіма видами навчання підвищили кваліфікацію
2680 осіб, в тому числі 1098 молодих посадовців віком до 35 років, або
40,97 відсотка всіх слухачів.
Протягом року центром проведено 110 навчальних заходів, в тому числі
навчань:
- за професійними програмами підвищення кваліфікації 4;
- на тематичних короткострокових семінарах
- 83;
- на тематичних постійно діючих семінарах
9;
- на тематичних виїзних одноденних семінарах
- 14.
Показники навчальної діяльності центру в 2015 році у порівнянні з
попередніми роками подані на діаграмі 3, у таблицях 3 і 4.
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Діаграма 3
Порівняння показників навчальної діяльності центру в 2001-2015 роках
(за чисельністю слухачів і видами підвищення кваліфікації)
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Таблиця 3
Кількість слухачів

№ п/п

Вид
підвищення
кваліфікації 2001 2002
1 Професійні
програми
198 497
підвищення
кваліфікації
2 Тематичні
короткострокові 1216 824
семінари
3 Тематичні постійн 81 15
діючі семінари

2003

2004

2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012

2013

2014

375 479 415 609 305 416 376 306 399 266 251 172

2015

45

1054 878 930 1032 1227 1228 1413 1518 2312 2981 2862 3095 2479
71

143 178 194 259 348 280 349 330 428 523 337 156

ВСЬОГО: 1495 1336 1500 1500 1523 1835 1791 1992 2069 2173 3041 3675 3636 3604 2680

№ 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
ВСЬОГО:

КІЛЬКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

14

19

19

23

16

19

18

13

16

12

13

10

4

—

—

—

—

1

—

1

2

1

1

—

—

—

7

5

1

1

—

—

—

—

1

—

1

—

—

25

16

38

12

29

20

22

15

16

21

17

21

25

—

1

3

—

3

5

5

14

10

25

21

19

29

5

7

5

19

11

16

20

20

37

38

40

49

43

4

12

13

15

17

19

18

20

19

21

27

17

9

41

41

79

70

77

79

84

84

100 118 119

116

110

7

Як видно з таблиці 3, кількість осіб, які пройшли навчання за професійними
програмами підвищення, склала в 2015 році 1,7 відсотка від загального числа
слухачів центру, а за програмами тематичних постійно діючих семінарів та
тематичних короткострокових семінарів – відповідно 5,8 та 92,5 відсотка.
У звітному періоді центром реалізовано всього 69 навчальних програм,
з них 2 професійні програми підвищення кваліфікації, 6 програм тематичних
постійно діючих семінарів, 59 програм тематичних короткострокових семінарів
та 2 програми виїзних семінарів (додаток 3, діаграма 4):
Діаграма 4

Навчальні програми, реалізовані в 2014-2015 роках
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Протягом 2015 року центром розроблено 38 нових та оновлено 21 існуючу
навчальну програму (таблиця 5):
Таблиця 5

Період
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
ЗА РІК

Розроблено програм
ПППК

КТС

ПДТС

ВТС

1
1

6
5
4
6
4
3
3
5
36

-

1
1

Оновлено програм
ВСЬОГО ПППК

6
5
4
7
4
3
3
5
1
38

8

1
1
2

КТС

ПДТС

ВТС

ВСЬОГО

1
2
2
4
3
4
1
1
18

1
1

-

1
2
2
5
4
4
1
2
21

Також грудні 2015 року центром розроблено та надіслано на погодження
до Національного агентства України з питань державної служби
засновниками нову Професійну програму підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих
рад.
До викладання у центрі в 2015 році залучено на засадах погодинної оплати
праці 194 викладачі. В тому числі навчальні заняття проводили 7 професорів,
докторів наук, 27 кандидатів наук (з них 7 або 25,9 відсотка кандидатів наук
з державного управління), 13 магістрів державної служби, 15 магістрів
державного управління та 132 викладачі-практики без наукових ступенів
і вчених звань. Протягом року заняття в центрі проводили 27 науковопедагогічних працівників вищих навчальних закладів, працівники органів влади
різного рівня – 141 та 26 представників громадських організацій (у тому числі 6
працівників центру) (діаграма 5).
Діаграма 5
Якісний склад викладачів центру у 2014 - 2015 роках
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Протягом 2015 року заняття у центрі проводили науково-педагогічні
працівники Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника,
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,
а також керівники та провідні фахівці обласної державної адміністрації,
обласної та Івано-Франківської міської рад, Міжрегіонального управління
Національного агентства України з питань державної служби у Чернівецькій,
Івано-Франківській та Тернопільській областях, Головного управління
Держгеокадастру в області, Головного управління Державної казначейської
служби України в області, Головного управління Державної фіскальної служби
України в області, Головного територіального управління юстиції в області,
Головного управління ветеринарної медицини в області, Головного управління
Пенсійного фонду України в області, Івано-Франківського обласного та міського
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Державної пенітенціарної
служби України в області, відділення кримінальної міліції у справах дітей
УМВС України в області, Івано-Франківського обласного військового
комісаріату, управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України в області, Головного управління статистики в області,
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Управління
Державної
міграційної
служби
України
в
області,
Держспоживінспекції в області, Тисменицької міжрайонної виконавчої дирекції
обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, Західно-українського ресурсного центру (м. Львів), Ради
професійних спілок області, ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»,
Прикарпатського центру з технічного захисту інформації Державного
виробничого об’єднання «Карпати», Навчально-методичного центру культури
і туризму Прикарпаття, обласної організації Комітету виборців України,
Регіонального фонду підтримки підприємництва в області, Івано-Франківської
обласної сільськогосподарської дорадчої служби та Івано-Франківського
регіонального відділення сільських та селищних рад, молодіжного громадського
центру «Еталон», Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
допомоги в області, Івано-Франківської обласної психоневрологічної лікарні
№3, Івано-Франківського осередку громадської організації «Українська
асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», ІваноФранківської обласної громадської організації «Центр допомоги «Людина»,
Івано-Франківського та Тернопільського обласних осередків Української спілки
психотерапевтів, благодійного об’єднання Міжнародного благодійного фонду
“Творча Криївка”, проекту Smart Tender.biz Київ, іноземні викладачі (референти
Фонду Ганса Зайделя (ФРН) доктор Юрген Вальхсхьофер і Вальтер Шваб) та
6 штатних працівників центру.
Протягом 2015 року викладачі провели в центрі 1725 академічних годин
занять, з них за професійними програмами проведено 288 академічних годин або
16,7 відсотків, за програмами тематичних семінарів – 1437 (в тому числі за
програмами тематичних короткострокових семінарів – 1101 академічну годину,
за програмами тематичних постійно діючих семінарів – 252 академічні години і
за програмами виїзних тематичних семінарів – 84 академічні години)
академічних годин або 83,3 відсотків від загальної кількості проведених
навчальних годин.
В звітному періоді із загальної кількості 1725 академічних годин докторами
наук, професорами і кандидатами наук проведено 622 академічні години
(36,1 відсотка), в тому числі докторами наук, професорами – 59 академічних
годин (3,4 відсотка), кандидатами наук – 563 академічні години (32,7 відсотка),
(з них кандидатами наук з державного управління проведено 126 академічних
годин (22,4 відсотка від кількості годин, проведених кандидатами наук, що на
0,6 відсотка більше, ніж у 2014 році) (діаграма 6).
Діаграма 6
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2.1. Пріоритетні напрямки навчальної роботи у 2015 році
2.1.1. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції
Центром в 2015 році проводилися навчання державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії
корупції, етичної поведінки, врегулювання конфлікту інтересів та з вивчення
положень нового антикорупційного Закону України «Про запобігання
корупції», ухваленого Верховною Радою України 14 жовтня 2014 року №1700,
відповідно до плану-графіку навчань на 2015 рік, затвердженого засновниками.
З цією метою центром у звітному періоді оновлено дві програми
тематичних короткострокових семінарів «Застосування антикорупційного
законодавства в органах виконавчої влади» для уповноважених осіб з
питань запобігання та виявлення корупції – працівників облдержадміністрації
та райдержадміністрацій та «Застосування антикорупційного законодавства
в органах місцевого самоврядування» для уповноважених осіб з питань
запобігання та виявлення корупції – працівників виконавчих апаратів районних
рад, міськвиконкомів.
Навчанням на цих семінарах охоплено 62 слухачі, з них 21 працівник
органів місцевого самоврядування, 27 працівників місцевих органів виконавчої
влади, 13 працівників територіальних органів центральних органів виконавчої
влади та 1 посадова особа юридичної особи публічного права.
Також центром у листопаді 2015 року розроблено дві нові програми
тематичних короткострокових семінарів «Окремі питання практичного
застосування нового антикорупційного законодавства» для працівників
управлінь та відділів Головного управління Державної казначейської служби в
Івано-Франківській області та працівників управлінь та відділів Головного
управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.
Навчанням на цих семінарах у грудні охоплено 50 працівників
територіальних органів центральних органів виконавчої влади.
У 2015 році центром відповідно до
плану-графіка, затвердженого
засновниками,
проведено
шість
виїзних
тематичних
семінарів
«Реформування системи запобігання корупції» в містах обласного значення
(Калуш, Коломия, Івано-Франківськ, Болехів, Бурштин, Яремче) для посадових
осіб місцевого самоврядування з вивчення норм і положень нового
антикорупційного закону. Виїзними семінарами охоплено 267 слухачів, з яких
224 посадові особи місцевого самоврядування, 30 працівників місцевих органів
виконавчої влади, 22 працівники територіальних органів центральних органів
виконавчої влади та 32 посадові особи юридичних осіб публічного права.
Всього у 2015 році спеціалізованими навчаннями з питань запобігання і
протидії корупції охоплено 379 слухачів.
Окремі питання з антикорупційної тематики в 2015 році були включені
до програм шести тематичних семінарів, таких як «Впровадження нового
законодавства про державну службу» для 51 керівника служб персоналу
структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних
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державних адміністрацій, “Інноваційні підходи до управлінської діяльності у
сфері культури” для 21 керівника структурних підрозділів у сфері культури
облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів, «Соціальне
супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу» для 21
керівника та спеціаліста районних та міських центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, “Правові аспекти діяльності місцевих органів
виконавчої влади” для 18 керівників і спеціалістів юридичних відділів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів, «Актуальні
питання удосконалення діяльності державних службовців» для 24 керівників
і спеціалістів обласної і районних державних адміністрацій – учасників другого
туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та «Захист
прав та інтересів дітей» для 13 працівників служб у справах дітей
облдержадміністрації та райдержадміністрацій.
Також до двох оновлених професійних програм підвищення кваліфікації
державних службовців включені модулі з вивчення нового антикорупційного
законодавства України. У 2015 році центром за цими програмами проведено
чотири навчання для керівників та спеціалістів структурних підрозділів
райдержадміністрацій, якими охоплено 45 слухачів, з них 20 – керівників і 25 –
спеціалістів.
Всього протягом звітного періоду центром проведено 20 навчань з питань
запобігання корупції: 10 (з них 4 аудиторних і 6 виїзних навчань) за
програмами тематичних короткострокових семінарів та 4 за професійними
програмами підвищення кваліфікації і 6 за програмами тематичних семінарів
для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, куди
були включені питання з антикорупційної тематики.
Всього навчаннями з антикорупційної тематики у звітному періоді
охоплено 572 слухачі, в тому числі 192 державні службовці місцевих органів
влади, 275 посадових осіб місцевого самоврядування, державні службовці
територіальних органів центральних органів виконавчої влади – 71 та
працівники бюджетних установ – 34. Більш детальна інформація подана в
таблиці 6:
Таблиця 6

№ п/п

Інформація з питань запобігання і протидії корупції
Види навчань

Кількість слухачів, які пройшли навчання
Державні
Кількість
Державні
Посадові особи
службовці
службовці
навчальних
місцевого
заходів ВСЬОГО місцевих територіальних
органів
ВВ

органів
ЦОВВ

самоврядування

Інші

Професійні програми, до яких
включені питання
з антикорупційної тематики

4

45

45

0

0

0

2

Тематичні короткострокові
семінари, до яких включені питання
з антикорупційної тематики

6

148

117

0

30

1

3

Тематичні короткострокові семінари
з питань запобігання корупції
Виїзні тематичні семінари з питань
запобігання корупції

4

112

27

62

21

2

6
20

267
572

3
192

9
71

224
275

31
34

1

4

ВСЬОГО
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З метою більш глибшого вивчення питання антикорупційної тематики
слухачі забезпечувалися розробленими в центрі новими методичними
матеріалами в друкованому та електронному вигляді. Так, у серії
«Довідково-інформаційні матеріали» у 2015 році вийшли друком:
- Випуск 82/15 «Огляд Закону України «Про запобігання корупції» (тираж
116 примірників), яким було забезпечено слухачів 2 аудиторних і
2 виїзних
тематичних семінарів із запобігання і протидії корупції та
2
професійних програм підвищення кваліфікації, до яких було включено питання з
антикорупційної тематики;
- Випуск 81/15 «Люстрація, або як працює Закон України «Про очищення
влади» (тираж 77 примірників), яким було забезпечено слухачів
2 професійних програм підвищення кваліфікації (тираж 52 примірники) та
надіслано
як
консультаційна
допомога
структурним
підрозділам
облдержадміністрації та райдержадміністраціям (тираж 25 примірників).
У грудні центром для слухачів тематичного короткострокового семінару
«Окремі питання практичного застосування нового антикорупційного
законодавства»
підготовлено і розтиражовано (50 компакт-дисків)
випуск 8/15 «Електронної бібліотеки» з навчально-методичними матеріалами
з антикорупційної тематики.
Працівниками центру у звітному періоді до окремих занять з
антикорупційної тематики підготовлено і надано слухачам роздаткові
матеріали в електронному вигляді (62 примірники): «Практичні питання
заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру» (Вебінар від Видавничого будинку «Фактор») [Електронний ресурс];
та «Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансового характеру особами, уповноваженими на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування та іншими особами»
[Електронний ресурс].
Загальна кількість методичних матеріалів з антикорупційної
тематики, розповсюджених центром для слухачів у 2015 році склала
305
примірників, з них:
друкованих видань
– 193;
в електронному вигляді – 112.
До навчальних занять з антикорупційної тематики викладачами центру
у 2015 році розроблено три мультимедійні презентації:
1. «Особливості подання декларацій у 2015 році»,
2. «Новації Закону України “Про запобігання корупції»,
3. «Відповідальність за корупційні правопорушення та правопорушення
пов’язані з корупцією».
У квітні 2015 року на прохання Тисменицької райдержадміністрації (лист
від 26.03.2015 р. №155/01-033/036) центром проведено «круглий стіл» на тему
«Нове антикорупційне законодавство України» з вивчення нового Закону
України «Про запобігання корупції» для 40 працівників відділу освіти
Тисменицької райдержадміністрації та керівників навчальних закладів
Тисменицького району.
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2.1.2. Підвищення кваліфікації державних службовців з питань
впровадження нового законодавства про державну службу. Навчання
працівників кадрових служб державних органів
У 2015 році здійснювалося підвищення кваліфікації державних службовців
з питань впровадження нового законодавства про державну службу.
На виконання пункту 2 Плану заходів щодо реалізації Стратегії
реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
в Україні на період до 2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18 березня 2015 року №227-р, центром у 2015 році
проведено чотири навчання на короткостроковому тематичному семінарі
«Впровадження нового законодавства про державну службу» для керівників і
працівників кадрових служб структурних підрозділів обласної державної
адміністрації та апаратів районних державних адміністрацій, районних рад і
міськвиконкомів міст обласного значення.
Для працівників, які ведуть питання кадрової роботи у відділах
культури області, центром у 2015 році проведено тематичний
короткостроковий семінар «Робота служби персоналу органів управління у
сфері культури».
Також питання впровадження законодавства у сфері державної служби
та служби в органах місцевого самоврядування центром в 2015 році було
включено до навчальних модулів професійних програм підвищення
кваліфікації державних службовців – керівників і спеціалістів структурних
підрозділів райдержадміністрацій, VІ-VІІ категорій посад, а також до
навчальних програм таких тематичних короткострокових семінарів:
«Застосування антикорупційного законодавства в органах місцевого
самоврядування», «Захист прав та інтересів дітей», «Актуальні питання
удосконалення діяльності державних службовців», «Правове регулювання
трудових відносин та соціального забезпечення працівників державних установ»
та «Управління змінами в умовах реалізації реформи децентралізації влади в
Україні».
Всього навчанням з питань впровадження законодавства у сфері державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування центром в 2015 році
охоплено всього 348 слухачів (з них 268 державних службовців, 58 посадових
осіб місцевого самоврядування та 22 особи, які не мають статусу державного
службовця чи посадової особи місцевого самоврядування), в тому числі 175
працівників служб персоналу в державних органах та органах місцевого
самоврядування.
Більш детальну інформацію щодо підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування подано в таблиці 7.
Для методичного та інформаційного забезпечення цих навчань центром у
звітному періоді розроблено навчально-методичні та роздаткові матеріали:
- випуск 81/15 серії «Довідково-інформаційні матеріали» «Люстрація, або
як працює Закон України «Про очищення влади» (тираж 52 примірники);
- випуск 90/15 серії «Довідково-інформаційні матеріали» «Діловий етикет
та протокол у діяльності місцевих органів влади» (тираж 19 примірників);
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- випуск 91/15 серії «Довідково-інформаційні матеріали» «Особливості
розумової праці державного службовця» (тираж 41 примірник);
- випуск 7/15 серії «Електронна бібліотека» «Впровадження нового
законодавства про державну службу» (На допомогу кадровику) (32 компактдиски);
- позасерійне видання «Довідник учасника ІІ туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» для слухачів
тематичного короткострокового семінару «Актуальні питання удосконалення
діяльності державних службовців» (тираж 25 примірників);
- випуск 2 серії «Бібліотека державного службовця» (21 компакт-диск).
Таблиця 7

Інформація щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування з питань впровадження законодавства у сфері державної служби у 2015 році
Кількість осіб
Посадові особи місцевого
Дата
самоврядування:
проведення
з них,
з них,
з них,
з них,
навчального
керівники
працівники
керівники
працівники
заходу
ВСЬОГО
ВСЬОГО
служб
служб
служб
служб
персоналу
персоналу
персоналу
персоналу
Професійні програми підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів структурних підрозділів
райдержадміністрацій, VІ-VІІ категорій посад
20-24 квітня,
18-22 травня,
25
14-18 вересня
08-12 червня,
15-19 червня,
20
05-09 жовтня
Всього за
45
ПППК
Тематичні короткострокові семінари
Спеціалізовані тематичні короткострокові семінари для працівників служб персоналу
Державні службовці:

40
29
29
25
7
130

14
8
13
11
2
48

26
21
16
14
5
82

11
12
9
7
5
44

6
7
5
3
2
23

5
5
4
4
3
21

12 лютого

07 травня
23 вересня
11 листопада
02-03 листопада
Всього

Тематичні короткострокові семінари, до яких включено питання впровадження законодавства у сфері
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

23
14
24
9
23
93
223

48

1
1
83

4
5
5
14
58

23

21

268

48

83

58

23

21

15-17 квітня
06-07 травня

26 травня
15-17 червня
22-24 вересня
Всього
Всього на ТКС
РАЗОМ
ЗА РІК

Слід зазначити, що в центрі навчання з питань впровадження нового
законодавства про державну службу в 2015 році пройшло 142 (40,8 відсотка)
особи віком до 35 років, з них 105 (73,9 відсотків) державних службовців
місцевих органів виконавчої влади і територіальних органів центральних органів
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виконавчої влади, 26 (18,3 відсотка) працівників органів місцевого
самоврядування та 11 (7,7 відсотка) працівників бюджетних установ, які ведуть
питання щодо впровадження нового законодавства про державну службу
в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністрацій та
міськвиконкомів.
2.1.3. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування з питань ділового українського мовлення
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16 лютого
2012 року №6168/1/1-12 щодо виконання пункту 3 статті 1 Указу Президента
України від 20 лютого 2008 року № 146 «Про деякі питання розвитку державної
мовної політики» та на виконання пункту 1 основних заходів обласної Програми
захисту і розвитку української мови на території Івано-Франківської області на
2013-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.08.2012 р. №60717/2012, центром протягом 2015 року проводилися навчальні заходи з
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування з ділової української мови.
Зокрема, розроблено програму 32-годинного тематичного постійно
діючого семінару “Ділова українська мова у сфері державного управління” для
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, навчання
на якому у 2015 році пройшли 77 слухачів (з них 32 працівники органів
місцевого самоврядування, 38 працівників місцевих органів виконавчої влади,
1 працівник територіальних органів центральних органів виконавчої влади та
6 працівників бюджетних установ).
Навчальний модуль “Ділова українська мова у сфері державного
управління” включений центром до всіх професійних програм підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування, навчання за якими у 2015 році пройшло 45 осіб.
Також у 2015 році питання мовної підготовки були включені до програми
тематичного короткострокового семінару «Робота з документами в органах
місцевого самоврядування», яким охоплено 55 слухачів.
Всього протягом звітного періоду навчання з ділового мовлення пройшли
177 осіб, що складає 6,6 відсотка від загального числа слухачів центру.
Навчанням охоплено 86 (48,6 відсотка) працівників органів місцевого
самоврядування, 83 (46,9 відсотка) державних службовців місцевих органів
виконавчої влади, 1 (0,6 відсотка) державних службовців територіальних органів
центральних органів виконавчої влади і 7 (3,9 відсотка) інших працівників
бюджетних установ.
Більш детальну інформацію щодо підвищення кваліфікації подано
в таблиці 8.
До проведення занять з мовної підготовки із слухачами професійних
програм підвищення кваліфікації та тематичних семінарів центром залучено
науково-педагогічних
працівників
Івано-Франківського
національного
технічного університету нафти і газу та Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника.
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Таблиця 8

Інформація про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування з питань реалізації мовної політики в центрі протягом 2015 року
№

1

2

Термін навчання

Найменування посад

20-24.04 і 07-11.09
(перша група)
18-22.05 і 14-18.09
(друга група)
08-12.06 і 21-25.09
(перша група)
15-19.06 і 05-09.10
(друга група

Спеціалісти структурних
підрозділів
райдержадміністрацій, VІІ
категорії посад
Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрацій, VІ
категорії посад
Працівники апарату і
структурних підрозділів
облдержадміністрації та
райдержадміністрацій,
виконавчих апаратів обласної і
районних рад, міськвиконкомів,
органів державної влади

3

07-10.09 (перша група);
26-29.10 (друга група);
08-11.12 (третя група)

4

09-11.02 (перша група);
23-25.02 (друга група);
04-06.03 (третя група)

Секретарі сільських і селищних
рад
ВСЬОГО

Кількість
слухачів
дс/помс

Кількість
годин

25/-

10

20/-

8

Вид підвищення
кваліфікації та назва
програми
Професійна програма
підвищення
кваліфікації/Модуль «Ділове
українське мовлення», 5 год.
Професійна програма
підвищення
кваліфікації/Модуль «Ділове
українське мовлення», 4 год.

96

Тематичний постійно діючий
семінар «Ділова українська
мова у сфері державного
управління», 4 дні

-/54

12

Тематичний
короткостроковий семінар
«Робота з документами в
органах місцевого
самоврядування», 3 дні

84/86

126

39/32

Відповідно до потреб навчання управлінських кадрів центром у звітному
періоді викладачами центру проводилась робота по розробці та підготовці
навчально-методичних матеріалів, довідково-інформаційних видань, тематичних
добірок, роздаткового матеріалу та створенню електронних ресурсів для
поглиблення знань слухачів з питань ділового українського мовлення.
Слухачі центру, які підвищували свою кваліфікацію з ділової української
мови, у 2015 році забезпечувалися випуском серії «Електронна бібліотека
автора» «Ділова українська мова (видання 2008-2014 рр.), автор Пахомов В.М.»
та типографським виданням: короткий словник антисуржика «Участь не
приймають, а питання не піднімають, або Уникаймо русизмів в українській
мові», автор Гнаткевич Ю.В. Всього видано слухачам для самостійного
опрацювання 132 компакт-диски та 133 примірники словника.
2.1.4. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування з питань інноваційної та інвестиційної діяльності,
інтелектуальної власності
Центром з цієї тематики у 2015 році проведено 6 навчань, з них 2 – за
програмами тематичних короткострокових семінарів «Вимоги до оформлення,
написання та порядок подання проектів з метою залучення міжнародної
технічної допомоги» для працівників структурних підрозділів, які ведуть
питання реалізації державної політики у сфері євроінтеграції та розвитку
міжнародного співробітництва у райдержадміністраціях, міськвиконкомах,
районних радах та бюджетних установах, і “Інноваційні підходи до
управлінської діяльності у сфері культури” для керівників структурних
підрозділів у сфері культури облдержадміністрації, райдержадміністрацій та
міських рад міст обласного значення, а також 4 навчання за двома професійними
програмами підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів структурних
підрозділів райдержадміністрацій.
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На цих навчальних заходах свою кваліфікації підвищили 89 осіб (у тому числі
17 працівників органів місцевого самоврядування, 69 державних службовців
місцевих органів виконавчої влади та 3 працівники бюджетних установ).
2.1.5. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування з питань реалізації ґендерної політики
На виконання листа Міністерства соціальної політики України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 05.11.2015
№16795/0//14-15/59 та на виконання доручення заступника голови ІваноФранківської облдержадміністрації від 10.11.2015 року до навчальнотематичного плану 2 професійних програм підвищення кваліфікації державних
службовців – керівників та спеціалістів структурних підрозділів районних
державних адміністрацій центром було включено навчальний модуль
«Ґендерні аспекти в державному управлінні».
У звітному періоді в центрі пройшли навчання з питань реалізації ґендерної
політики всього 52 державних службовців місцевих органів виконавчої влади, з
них 26 осіб (50 відсотків) віком до 35 років.
2.1.6. Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого
самоврядування
з
питань
європейської
інтеграції
та
євроатлантичної співпраці
Питання європейської та євроатлантичної інтеграції вивчалися на
7 навчаннях: на 4 навчаннях за двома професійними програмами підвищення
кваліфікації
керівників
та
спеціалістів
структурних
підрозділів
райдержадміністрацій, а також за програмами 3 тематичних короткострокових
семінарів: «Адаптація системи технічного регулювання на шляху України
до Європейського Союзу», «Вимоги до оформлення, написання та порядок
подання проектів з метою залучення міжнародної технічної допомоги» та
«Роль соціального діалогу у розвитку європейської соціальної моделі,
забезпечення збалансованості інтересів працівників, роботодавців і органів
влади».
Всього протягом 2015 року в центрі з питань європейської інтеграції та
євроатлантичної співпраці навчання пройшли 102 особи, що складає 3,8
відсотка від загального числа слухачів центру. В тому числі навчанням
охоплено 78 (76,5 відсотка) державних службовців місцевих органів виконавчої
влади, 19 (18,6 відсотка) посадових осіб місцевого самоврядування та 5 (4,9
відсотка) працівників бюджетних організацій.
У травні в рамках заходів щодо відзначення Днів Європи в Україні центром
було розгорнуто тематичну книжково-ілюстративну виставку книг та
інформаційних видань про Європейський Союз і європейську інтеграцію
України «День Європи. Europe day». Презентація виставки відбулася під час
навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації спеціалістів
структурних
підрозділів
райдержадміністрацій.
Перед
учасниками
інформаційного заходу виступили директор обласної універсальної наукової
бібліотеки імені Івана Франка Л. Бабій та викладач центру, директор Наукового
інформаційно-аналітичного Центру НАТО, начальник науково-дослідної
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частини, доцент кафедри політології Прикарпатського національного
університету імені В. Стефаника, кандидат політичних наук О. Білоус.
2.1.7. Підвищення кваліфікації молодих державних службовців. Навчання
з питань залучення молоді на державну службу
У 2015 році центр приділяв значну увагу навчанню молодих державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
В центрі протягом 2015 року за різними формами пройшли навчання 1098
осіб віком до 35 років (41 відсоток від загальної кількості слухачів), з них 542
(49,4 відсотка) державних службовців місцевих органів влади, 48 (4,4 відсотка)
державних службовців територіальних органів центральних органів виконавчої
влади, 379 (34,5 відсотка) посадових осіб місцевого самоврядування та 129
(11,7 відсотка) працівників бюджетних організацій.
За професійними програмами підвищення кваліфікації пройшли навчання
20 молодих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
віком до 35 років, або 44,4 відсотка від загальної кількості слухачів професійних
програм.
За програмами тематичних семінарів навчання пройшли 1078 осіб віком до
35 років, що складає 40,9 відсотка від кількості слухачів тематичних семінарів,
які навчалися протягом року.
Найбільша кількість молодих посадовців навчалася за програмами
тематичних семінарів з питань комп’ютерної грамотності, техніки комунікацій,
надання адміністративних послуг, роботи із сім’ями, які перебувають у складних
життєвих обставинах, протидії корупції, планування службової кар`єри, роботи
з документами в органах виконавчої влади, лідерства у державних органах,
ділової української мови у сфері державного управління тощо.
З питань залучення молоді на державну службу найбільш актуальними
були навчання молодих посадовців в рамках програм тематичних
короткострокових семінарів «Планування службової кар’єри» і «Молодіжна
політика на Прикарпатті: механізм формування та реалізації» для
працівників структурних підрозділів обласної та райдержадміністрацій і
міськвиконкомів. Цими навчаннями в центрі у звітному періоді було охоплено
всього 58 осіб або 51,7 відсотків молодих посадовців.
Навчальні заходи, орієнтовані на цю категорію слухачів, впроваджувалися
центром в навчальний процес для того, щоб молоді посадовці могли швидше
адаптуватися на державній службі, виробити і закріпити організаційні та
комунікаційні навички, планувати розвиток власної кар’єри та запобігти
проявам корупції, вивчити досвід старших колег та впроваджувати знання і
досвід в практику професійної діяльності на посадах в органах виконавчої влади
та органах місцевого самоврядування.
Слід відмітити, що молоді посадовці були також активними учасниками
ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».
Серед учасників конкурсу молодь віком до 35 років складала 75 відсотків.
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2.1.8. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування з питань інформатизації органів державної влади та
органів місцевого самоврядування
В 2015 році центром на базі комп’ютерного класу проведено 18 тематичних
семінарів з питань комп’ютерної грамотності працівників місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій.
Навчання проводилися з метою удосконалення знань та навиків, необхідних
в роботі державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування:
організації електронного документообігу, налаштування і використання
поштових програм, технічного захисту інформації, адміністрування
комп’ютерних мереж, захисту персональних комп’ютерів від вірусів, створення
та адміністрування сайтів, використання в роботі кадрових служб системи
«Картка», актуальних проблем захисту інформаційно-телекомунікаційної
системи "Державний реєстр виборців", створення та підготовка до передавання
в архів електронних документів, створення ХМL-документів, а також з питань
впровадження системи електронних державних закупівель в Івано-Франківській
області.
У звітному періоді навчаннями з питань інформатизації органів державної
влади та органів місцевого самоврядування охоплено 471 слухача, у тому числі
278 державних службовців місцевих органів виконавчої влади, 97 посадових
осіб місцевого самоврядування, 3 державні службовці територіальних органів
центральних органів виконавчої влади і 93 працівники бюджетних організацій.
Зокрема, на виконання пункту 4 Плану заходів щодо реалізації Концепції
розвитку електронного урядування в Україні, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року №1072-р центром у
2015 році проведені 10 навчань з питань розвитку електронного урядування,
в тому числі 4 навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації
державних службовців – керівників і спеціалістів структурних підрозділів
райдержадміністрацій, до яких включено окремий модуль «Електронне
урядування» та 6 навчань за програмами тематичних короткострокових
семінарів: «Використання та налаштування електронної пошти»,
«Організація електронного документообігу», «Ініціалізація електронного
документообігу», «Робота з електронними документами» та «Впровадження
системи електронних державних закупівель в Івано-Франківській області».
Всього навчанням у центрі з питань електронного урядування було
охоплено 268 слухачів, в тому числі державних службовців місцевих органів
виконавчої влади – 144, посадових осіб органів місцевого самоврядування – 53
та інших працівників бюджетних установ – 71.
Також в жовтні на виконання окремого доручення обласної державної
адміністрації від 30.09.2015 року №45/0/10-15/01-129 в центрі проведено
тематичний короткостроковий семінар «Впровадження системи електронних
державних закупівель в Івано-Франківській області». На цьому семінарі свою
кваліфікацію підвищував 131 слухач, в тому числі 21 працівник структурних
підрозділів обласної державної адміністрації, 101 працівник апарату та
структурних підрозділів райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст
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обласного значення, 2 працівники територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, 2 - районних рад області, 3 - виконавчих комітетів міст
(селищ), які є районними центрами, та 2 - обласних організацій.
2.1.9. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування з питань доступу до публічної інформації в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування
Центром продовжилася практика вивчення державними службовцями,
посадовими особами місцевого самоврядування, працівниками державних
підприємств, установ та організацій норм законів України «Про інформацію» та
«Про доступ до публічної інформації».
У 2015 році був проведений новий тематичний короткостроковий семінар
«Забезпечення доступу до публічної інформації» для працівників обласної
державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад, які відповідають за доступ до публічної інформації.
Новації щодо питань доступу до публічної інформації вивчалися також під
час двотижневих навчань за професійними програмами підвищення кваліфікації
керівників та спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрацій, а
також під час проведення тематичних семінарів: «Правові аспекти діяльності
місцевих органів виконавчої влади» для керівників і спеціалістів юридичних
відділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів та
«Робота з документами в органах місцевого самоврядування» для секретарів
сільських і селищних рад.
Загалом, навчаннями з питань забезпечення доступу до публічної
інформації у 2015 році охоплено 154 слухачів центру, в тому числі 72 посадові
особи місцевого самоврядування, 80 державних службовців місцевих органів
виконавчої влади та 2 інші працівники бюджетних установ.
2.1.10. Підвищення кваліфікації працівників, у т.ч. фахівців із соціальної
роботи, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань реалізації
державної соціальної політики
У 2015 році центром приділялася увага вивченню питань реалізації
державної соціальної політики. За цією тематикою в звітному періоді центром
проведено 15 навчань слухачів на тематичних короткострокових семінарах,
в тому числі 7 навчань для працівників структурних підрозділів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів на семінарах
«Підготовка молоді до подружнього життя», «Роль соціального діалогу у
розвитку європейської соціальної моделі, забезпечення збалансованості
інтересів працівників, роботодавців і органів влади», «Діяльність та
функціональні обов’язки державних соціальних інспекторів», «Соціальноправовий захист дітей, зокрема тих, що переселилися з території
проведення АТО», «Надання соціальної допомоги особам, які постраждали
від торгівлі людьми», «Колективно-договірне регулювання у сфері
трудових відносин» та «Концепція реформування оплати праці в Україні»;
6 навчань для керівників та спеціалістів районних та міських центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а саме: «Супервізія у соціальних
службах», «Соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків
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сімейного типу», «Психологічна підтримка сімей з дітьми внутрішньо
переміщених осіб, поранених, загиблих, зниклих учасників АТО»,
«Виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах,
надання їм соціальних послуг у т.ч. першої психологічної допомоги»,
«Соціальна робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих
обставинах» і «Надання соціальної допомоги сім’ям учасників
антитерористичної
операції»
та
2
навчання
на
тематичному
короткотерміновому семінарі «Захист прав та інтересів дітей» для працівників
служб у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрацій та
міськвиконкомів.
У центрі протягом року на тематичних короткострокових семінарах
з питань реалізації державної соціальної політики пройшли навчання
335 слухачів, з них 226 державних службовців місцевих органів виконавчої
влади, 60 працівників органів місцевого самоврядування так 49 працівників
державних установ.
2.1.11. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування з питань місцевого розвитку, у т.ч. участі
у конкурсах проектів і програм розвитку місцевого самоврядування
У 2015 році в центрі проводилося 26 навчань щодо підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з
питань місцевого розвитку, якими охоплено 629 слухачів (23,5 відсотків від
загальної кількості слухачів центру у цьому році).
З цією метою за звітний період реалізовано 10 навчальних програм, з них
8 програм тематичних семінарів «Сприяння місцевих органів влади розвиткові
туризму», «Соціально-економічний розвиток сільської, селищної громади»,
«Правове регулювання земельних відносин», «Створення добровільних
пожежних дружин (команд) у сільських і селищних громадах», «Удосконалення
організації діяльності добровільних пожежних дружин (команд) у сільських і
селищних громадах», «Управління змінами в умовах реалізації реформи
децентралізації влади в Україні», «Мобілізаційна робота», «Реалізація проектів
розвитку місцевого самоврядування» та до окремих навчальних модулів 2
професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців центром
також було включено цю тематику.
Цикл навчальних семінарів звітного періоду, а зокрема «Створення
добровільних пожежних дружин (команд) у сільських і селищних
громадах», «Удосконалення організації діяльності добровільних пожежних
дружин (команд) у сільських і селищних громадах» та «Управління змінами
в умовах реалізації реформи децентралізації влади в Україні» центром
проведено у результаті співпраці з Представництвом Фонду Ганса Зайделя
(ФРН) в Україні щодо професійного навчання посадових осіб місцевого
самоврядування з питань місцевого розвитку.
У 2015 році центром продовжено співпрацю із Західноукраїнським
ресурсним центром (м. Львів) щодо залучення їхніх викладачів-тренерів до
проведення 6 аудиторних навчань сільських і селищних голів області на
дводенному
тематичному
короткостроковому
семінарі
«Соціально22

економічний розвиток сільської, селищної громади» та 8 виїзних тематичних
(кущових)
семінарів
“Реалізація
проектів
розвитку
місцевого
самоврядування” (в Рогатинській, Долинській, Калуській, Тисменицькій,
Городенківській, Косівській районних радах та Коломийській і Надвірнянській
райдержадміністраціях) для посадових осіб місцевого самоврядування області.
Слухачам тематичних семінарів надавалися у постійне користування навчальні
посібники: «Основи розвитку громади», «Бізнес-планування у малому
кооперативному підприємництві», «Поводження з відходами в сільській
місцевості», «Побудова команди. Лідерство. Вирішення конфліктів в
організації», «Протидія торгівлі людьми в Україні», «Посібник для лідерів
самоврядування: методи складання проектних заявок», «Програми розвитку села
в Україні», «Основи залучення ресурсів у громаді», які були розроблені
працівниками Західноукраїнського ресурсного центру (м. Львів).
До тематичного короткострокового семінару «Соціально-економічний
розвиток сільської, селищної громади» для сільських та селищних голів
викладачами центру також було розроблено такі мультимедійні презентації:
1. «Ефективні моделі підтримки підприємництва на Прикарпатті.
Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області» /
автор Микитюк Є. М., директор регіонального фонду підтримки
підприємництва в Івано-Франківській області;
2. «Розвиток сільського туризму як чинник стимулювання соціальноекономічного розвитку сільської громади» /автор Кейван О. І., викладач
кафедри
менеджменту
і
маркетингу
економічного
факультету
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,
кандидат економічних наук;
3. «Бюджетні аспекти реформи місцевих фінансів» / автор Косаревич
Н.Б., начальник відділу забезпечення моніторингу обласних програм та аналізу
бюджету виконавчого апарату обласної ради, кандидат економічних наук;
4. «Зміни до Бюджетного кодексу України (пропозиції – концептуально)»;
5. «Пропозиції щодо змін до деяких законодавчих актів України стосовно
посилення гарантій функціонування місцевого самоврядування»;
6.«Зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів» /
автор Івасюк Ю.Ю., виконавчий директор Івано-Франківського регіонального
відділення сільських та селищних рад.
Загалом, протягом звітного періоду підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань місцевого
розвитку пройшли навчання 629 осіб або 23,5 відсотка від загальної кількості
слухачів центру, з них на тематичних семінарах навчалося 584 особи або 21,8
відсотка, а 1,7 відсотка або 45 осіб – за професійними програмами підвищення
кваліфікації.
2.1.12. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування з питань надання адміністративних послуг
На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України від 30 серпня
2013 року № 26788/3/1-13 щодо підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування з питань надання
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адміністративних послуг центром проведено 2 навчання керівників та
адміністраторів районних, міських центрів надання адміністративних послуг на
тематичному короткостроковому семінарі «Надання адміністративних
послуг».
До проведення занять на тематичному короткостроковому семінарі були
залучені керівники обласної державної адміністрації, Коломийської, Калуської
та Надвірнянської районних державних адміністрацій, фахівці – практики
молодіжного громадського центру «Еталон», регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги в області, які були членами обласної
делегації з вивчення польського досвіду проведення реформ та питань надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг.
Навчання керівників та адміністраторів районних, міських центрів надання
адміністративних послуг на тематичному короткостроковому семінарі
«Надання адміністративних послуг» в центрі проводилося з метою освоєння
слухачами відповідного рівня знань та набуття практичних умінь для
забезпечення підвищення рівня якості надання адміністративних послуг через
центри надання адміністративних послуг в області.
Всього в центрі пройшли навчання 49 слухачів (1,9 відсотків від загальної
кількості слухачів тематичних семінарів), в тому числі 18 працівників органів
місцевого самоврядування, 29 державних службовців місцевих органів
виконавчої влади та 2 державні службовці територіальних органів центральних
органів виконавчої влади.
2.1.13. Інші актуальні навчання:
Відповідно до плану-графіка навчань на 2015 рік центром проведено також
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування з інших актуальних напрямків навчання, що стосуються:
- навчання з питань розвитку лідерства на державній службі
Питання розвитку лідерства на державній службі в січні-грудні 2015 року
центром були включені до двох професійних програм підвищення кваліфікації та
до трьох програм тематичних семінарів: «Лідерство і формування команди»,
«Правове регулювання трудових відносин та соціального забезпечення
працівників державних установ» та «Планування службової кар’єри», за
якими проведено 9 навчань. Зокрема, до двох професійних програм підвищення
кваліфікації державних службовців центром включено окремий шестигодинний
навчальний модуль «Лідерство на державній службі», що був реалізований у
звітному періоді.
Протягом звітного періоду центром здійснювалося методичне забезпечення
навчального процесу з питань розвитку лідерства на державній службі, а
саме:
- матеріалами попередніх років, які не втратили актуальності – випуск 51
серії «Навчально-методичні матеріали» «Лідерство в управлінській діяльності:
збірник навчально-методичних матеріалів», авторами якого є викладачі
центру Дзвінчук Д.І. та Кушнірюк В.М.;
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- видання Західноукраїнського ресурсного центру, а саме: «Побудова
команди. Лідерство. Вирішення конфліктів в організації: навчальний
посібник», авторами якого є Ірина Галайко та Левко Довган.
Навчанням з питань розвитку лідерства на державній службі було охоплено
всього 149 слухачів (5,6 відсотка від загальної кількості слухачів центру
звітного періоду), в тому числі 18 працівників органів місцевого
самоврядування, 105 державних службовців місцевих органів виконавчої влади,
5 державних службовців територіальних органів центральних органів
виконавчої влади та інших працівників бюджетних установ – 21.
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування з питань розвитку громадянського суспільства
Навчання з питань розвитку громадянського суспільства в звітному
періоді центром проводилися на виконання регіональної цільової програми
сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській
області, затвердженої рішенням обласної ради від 15.11.2013 року № 108125/2013. Ці питання центром були включені до 2 професійних програм
підвищення кваліфікації державних службовців та до 2 програм тематичних
короткострокових семінарів «Сприяння розвитку інститутів громадянського
суспільства» і «Реалізація проектів розвитку місцевого самоврядування за
участю інститутів громадянського суспільства», за якими проведено шість
навчань.
Нова програма тематичного короткострокового семінару «Реалізація
проектів розвитку місцевого самоврядування за участю інститутів
громадянського суспільства» реалізована з ініціативи центру та полягала у
наданні знань посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих
рад про реформування місцевих органів влади відповідно до Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня
2014 року №333-р. Крім того, виконання програми навчання сільських і
селищних голів щодо реалізації проектів розвитку місцевого самоврядування за
участю інститутів громадянського суспільства полягало також в ознайомленні з
діяльністю органів місцевого самоврядування у Тисменицькому районі та
досвідом роботи Ямницької сільської ради щодо збереження історичної пам’яті,
сприяння розвитку краєзнавства і патріотичного туризму та в обміні досвідом
діяльності органів місцевого самоврядування Івано-Франківської та
Чернігівської областей. Це навчання посадових осіб місцевого самоврядування
центром також проведено у результаті співпраці з Представництвом Фонду
Ганса Зайделя (ФРН) в Україні.
Протягом звітного періоду центром здійснювалося методичне забезпечення
навчального процесу з питань розвитку громадянського суспільства. З цією
метою слухачам тематичного короткострокового семінару «Сприяння
розвитку інститутів громадянського суспільства» видано збірник наукових
статей випуск 85/15 «Участь громадськості у реалізації державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства», автором якого є
Шотурма Н.В.
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Всього навчанням з питань розвитку громадянського суспільства було
охоплено 66 слухачів (2,5 відсотків від загальної кількості слухачів центру), в
тому числі 5 працівників органів місцевого самоврядування та 61 державний
службовець місцевих органів виконавчої влади.
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування з питань бухгалтерського обліку та звітності
З питань бухгалтерського обліку та звітності в центрі у 2015 році проведено
4 навчання, які включені до двох тематичних короткострокових семінарів
«Бухгалтерський облік та звітність у бюджетних установах» для головних
бухгалтерів, спеціалістів з бухгалтерського обліку виконавчих комітетів
сільських і селищних рад та «Бухгалтерський облік і звітність у сільських і
селищних радах в умовах реформи децентралізації фінансової системи
держави» для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та
райдержадміністрацій, виконавчих апаратів районних рад, міськвиконкомів.
Семінари проводилися з метою удосконалення професійної діяльності
головних бухгалтерів та спеціалістів з бухгалтерського обліку бюджетних
установ відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 01 квітня 2014 року №333-р; Плану заходів щодо
реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 18 червня 2014 року №591-р. До програм семінарів включено
питання щодо новацій та вимог чинного законодавства України у сфері
бухгалтерського обліку в умовах децентралізації фінансової системи, податкової
та адміністративної реформи, правил подачі фінансової звітності в органи
Державної казначейської служби України, до Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, до Пенсійного фонду України, особливостей
проведення ревізії бюджетної установи Державною фінансовою інспекцією
відповідно до чинного законодавства, правил зберігання бухгалтерських
документів в місцевих органах влади, органах місцевого самоврядування та
подачі їх до Державного архіву України.
Для ефективного засвоєння знань слухачі семінарів отримали випуск 60
серії «Навчально-методичні матеріали» «Організація бухгалтерського обліку та
звітності у бюджетній установі», а також розроблені спільно з викладачами
семінару роздаткові матеріали щодо зміни податкового законодавства у зв’язку з
реформою децентралізації фінансів та методичні рекомендації з бухгалтерського
обліку для суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства
фінансів України від 23.01.2015 року № 11.
До тематичних короткострокових семінарів «Бухгалтерський облік і
звітність у сільських і селищних радах в умовах реформи децентралізації
фінансової системи держави» і «Бухгалтерський облік та звітність у
бюджетних установах» викладачами центру також було розроблено такі
мультимедійні презентації:
1. «Бюджетні аспекти реформи місцевих фінансів»/автор Косаревич Н.Б.,
начальник відділу забезпечення моніторингу обласних програм та аналізу
бюджету виконавчого апарату обласної ради, кандидат економічних наук;
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2. «Зміни до Бюджетного кодексу України (пропозиції –
концептуально)»;
3. «Облікова політика бюджетної установи» / автор Надворняк Я.М.,
завідувач навчально-методичного відділу центру;
4.« Тези до законопроектів щодо запровадження накопичувальної
системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та
єдиних принципів нарахування пенсій. Закон № 1058 “Про систему
пенсійного забезпечення
та загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”» / автор Берчак Р.М., заступник начальника головного управління
Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, заслужений працівник
соціальної сфери України.
Всього у 2015 році центром охоплено 84 особи (3,1 відсотка від загальної
кількості слухачів центру), з них працівників органів місцевого самоврядування
– 51, державних службовців місцевих органів виконавчої влади – 27, державних
службовців територіальних органів центральних органів виконавчої влади – 2,
інших працівників бюджетних установ – 4.
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування з
питань правового регулювання земельних відносин
Із земельних питань у центрі в січні – грудні поточного року продовжено
навчання посадових осіб місцевого самоврядування. За звітний період центром
проведено три навчання сільських, селищних голів, спеціалістівземлевпорядників виконавчих комітетів сільських, селищних рад на
тематичному короткостроковому семінарі «Правове регулювання земельних
відносин», якими охоплено 66 слухачів (2,5 відсотка від загальної кількості
слухачів центру).
Питання правового регулювання земельних відносин центром також було
включено до програми тематичного короткострокового семінару “Правові
аспекти діяльності місцевих органів виконавчої влади” для керівників і
спеціалістів юридичних відділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та
міськвиконкомів.
В 2015 році всього проведено чотири навчання , якими було охоплено 84
слухачі (3,1 відсотка від загальної кількості слухачів центру).
Навчання з цих питань зі слухачами центру проводили фахівці Головного
управління Держгеокадастру в області. Сільським, селищним головам,
спеціалістам-землевпорядникам виконавчих комітетів сільських, селищних рад
центром спільно із Головним управлінням Держгеокадастру в області
підготовлено випуск 1/15 «Електронної бібліотеки» «Правове регулювання
земельних відносин», що доповнить їх знання конституційно-правових засад
місцевого самоврядування в Україні та розширить систему практичних навиків
роботи з нормативно-правовими актами, інформаційними та аналітичними
матеріалами щодо змін чинного земельного законодавства України та правового
регулювання земельних відносин в громаді.
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- підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування з питань ефективного спілкування з відвідувачами місцевих
органів влади
У 2015 року центром здійснювалося підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань ефективного
спілкування з відвідувачами місцевих органів влади.
У звітному періоді проведено два навчання слухачів з питань ефективного
спілкування з відвідувачами місцевих органів влади за оновленою програмою
тематичного
короткострокового
семінару
«Ефективне
спілкування
з відвідувачами місцевих органів влади» для керівників і спеціалістів
структурних підрозділів обласної і районних державних адміністрацій, якими
охоплено 40 слухачів (1,5 відсотка від загальної кількості слухачів центру),
з них 30 державних службовців місцевих органів виконавчої влади
та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 7 працівників
органів місцевого самоврядування та 3 інших працівників бюджетних установ.
Питання ефективного спілкування з відвідувачами місцевих органів влади
були включені також до 2 професійних програм підвищення кваліфікації
державних службовців та до 2 програм тематичних короткострокових семінарів
«Техніка комунікації і ведення переговорів» і «Здійснення контролю та
моніторингу у місцевих органах виконавчої влади» для працівників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, якими охоплено 111 слухачів
(4,1 відсотка від загальної
кількості слухачів центру).
Навчаннями з цієї тематики у звітному періоді центром проведено дев’ять
навчань та охоплено 151 слухача центру, в тому числі працівників органів
місцевого самоврядування – 18, державних службовців місцевих органів
виконавчої влади – 126, державних службовців територіальних органів
центральних органів виконавчої влади – 2, інших працівників бюджетних
установ – 5.
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування з питань реформування місцевого самоврядування та
децентралізації фінансової системи держави
У 2015 році центром проведено одинадцять навчань слухачів з питань
реформування місцевого самоврядування, в тому числі ці питання були
включені до двох професійних програм підвищення кваліфікації та чотирьох
програм тематичних короткострокових семінарів «Бухгалтерський облік і
звітність у сільських і селищних радах в умовах реформи децентралізації
фінансової системи держави», «Бухгалтерський облік та звітність у бюджетних
установах», «Новації бюджетних відносин в контексті децентралізації
повноважень та фінансів» та «Управління змінами в умовах реалізації реформи
децентралізації влади в Україні».
Цими навчаннями всього охоплено 210 осіб (7,8 відсотка від загальної
кількості слухачів центру), у тому числі посадових осіб місцевого
самоврядування – 71, державних службовців – працівників місцевих органів
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виконавчої влади – 133, державних службовців територіальних органів
центральних органів виконавчої влади – 2, інших працівників бюджетних
установ – 4.
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування з актуальних питань виборчих систем
На виконання Закону України «Про Державний реєстр виборців» від
22.02.2007 року №698-V, Закону України „Про вибори народних депутатів
України” від 17 листопада 2011 року №4061– І; Постанови центральної виборчої
комісії від 24 січня 2012 року №12 "Про форми іменних запрошень на вибори
народних депутатів України 28 жовтня 2012 року" та на виконання плануграфіка навчань на 2015 рік в обласному центрі відбулося підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
проведено навчання слухачів – начальників відділів ведення Державного
реєстру виборців та головних спеціалістів-адміністраторів безпеки
інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців»
відділів ведення Державного реєстру виборців апаратів райдержадміністрацій та
міськвиконкомів на тематичних короткострокових семінарах «Актуальні
проблеми захисту інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний
реєстр виборців» та «Актуальні питання виборчих систем України».
Навчанням охоплено 36 слухачів (в тому числі 10 осіб або 27,8 відсотка до 35
років), з них 26 державних службовців (72,2 відсотка) місцевих органів
виконавчої влади, 10 (27,8 відсотка) осіб місцевого самоврядування.
підвищення кваліфікації державних службовців через участь
у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець»
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 року №
1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий
державний службовець» та наказу від 15.02.2012 року №29 Національного
агентства України з питань державної служби у 2015 році на базі центру
проходив другий тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний
службовець».
Для учасників другого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий
державний службовець» центром проведено два навчання на тематичному
короткостроковому семінарі «Актуальні питання удосконалення діяльності
державних службовців». У навчаннях приймали участь 24 слухачі – державні
службовці місцевих органів виконавчої влади (в тому числі 18 осіб або 75,0
відсотків до 35 років).
Участь у другому турі конкурсу взяли 20 державних службовців місцевих
органів виконавчої влади (з них 15 осіб або 75,0 відсотка до 35 років), в тому
числі 3 керівники і 1 спеціаліст обласної державної адміністрації та 6 керівників
і 10 спеціалістів районних державних адміністрацій.
Дані про участь державних службовців у другому турі щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» подано в таблиці 5
додатку 2.
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Динаміка участі державних службовців в рамках ІІ туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» за 2009–2015 роки
приведена на діаграмі 7:
Діаграма 7
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Всього у 2015 році з інших актуальних напрямків навчання центром
охоплено 792 слухачі, у тому числі 483 державні службовці місцевих органів
виконавчої влади, 263 посадові особи місцевого самоврядування, 12 державних
службовців територіальних органів центральних органів виконавчої влади
і 34 інші працівники бюджетних установ.
3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА І ВИДАВНИЧА РОБОТА
У звітному періоді в центрі відповідно до потреб навчання управлінських
кадрів проводилася системна робота по розробці та створенню навчальнометодичних матеріалів, до розробки яких залучалися викладачі центру –
провідні науковці та викладачі вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська,
працівники Івано-Франківської обласної державної адміністрації та ІваноФранківської обласної ради.
Навчально-методичні матеріали розроблялися як в паперовому форматі,
так і в електронному вигляді.
Власна видавнича база центру дозволяє оперативно забезпечувати слухачів
відповідними навчально-методичними розробками, інформаційними та
роздатковими матеріалами в друкованому вигляді. Вже впродовж багатьох років
в центрі виходять друком серії «Навчально-методичні матеріали» та
«Довідково-інформаційні матеріали». Переважно випуски серій – це видання
з державного управління, місцевого самоврядування, а також політології та
земельного права, соціальної та гендерної політики, антикорупційного
законодавства. Цьогорічна тематика цих випусків стосувалася реформи
місцевого самоврядування, децентралізації фінансової системи держави,
доступу до публічної інформації, проектів розвитку місцевого самоврядування,
співробітництва територіальних громад, розвитку громадянського суспільства,
антикорупційного законодавства, електронного урядування.
Значна увага в центрі приділяється новим формам подання навчальнометодичних матеріалів. В навчальний процес активно протягом останніх трьох
років впроваджується розробка методичних матеріалів на електронних носіях –
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серія «Електронна бібліотека», які систематизуються і підбираються
відповідно до тематики навчань. А з 2014 року започатковано дві нові серії
електронних матеріалів: «Електронна бібліотека автора», яка включає як нові
видання, так і видання попередніх років одного автора, та «Бібліотека
державного службовця», яка надає слухачам інформацію, пов’язану з їх
професійною підготовкою і підвищенням кваліфікації, та сприяє ефективному
підвищуванню рівня знань. Матеріали, які містять електронні випуски, можуть
бути використані слухачами як у процесі занять, так і у самостійній роботі.
У 2015 році вийшли друком: в серії «Навчально-методичні матеріали»
4 видання – 61, 62, 63, та 60-ий випуски, в серії «Довідково-інформаційні
матеріали» 15 нових видань (від 78/15 до 92/15), 1 позасерійне видання, 8 нових
випусків «Електронної бібліотеки» з різних напрямів роботи органів державної
влади та органів місцевого самоврядуваннята, а також 14 нових роздаткових
матеріалів.
Практично всі групи слухачів забезпечувалися матеріалами, які містять
законодавчі та нормативні акти, новітні нормативно-правові документи,
практичні поради, які дають змогу покращити професійну діяльність
працівників органів влади та місцевого самоврядування тощо..
Перелік видань центру 2015 року подано у додатку 4.
Протягом року методичний супровід навчального процесу здійснювався
також методичними та довідковими матеріалами, які уже були розроблені
в центрі раніше і не втратили актуальності.
Загальний тираж видань центру в 2015 році склав:
- нові видання – 1521 одиниць, з них: друкованих видань 1046 примірників
та 475 – в електронному форматі;
- додатковий тираж – 139 примірників та 179 компакт-дисків;
- роздатковий матеріал – 560 примірників в друкованому форматі і на
145 одиницях електронних носіїв.
У 2015 році центр продовжив співпрацю із Західноукраїнським ресурсним
центром (м. Львів). Під час проведення тренінгів на тематичних
короткострокових семінарах слухачам видано у постійне користування 394
примірники навчальних посібників: «Основи розвитку громади», «Бізнеспланування у малому кооперативному підприємництві», «Поводження з
відходами в сільській місцевості», «Побудова команди. Лідерство. Вирішення
конфліктів в організації», «Протидія торгівлі людьми в Україні», «Посібник для
лідерів самоврядування: методи складання проектних заявок», «Програми
розвитку села в Україні», «Основи залучення ресурсів у громаді», які були
розроблені в Західноукраїнському ресурсному центрі.
Для самостійного опрацювання літератури з окремих тем занять слухачі
центру в 2015 році отримали видання, які вийшли друком в типографії:
 навчальний посібник «Правові проблеми сільських мешканців та їх
вирішення» (36 примірників), які передав центру молодіжний центр «Еталон»;
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 методичний посібник «Профілактика негативних явищ в молодіжному
середовищі» (17 примірників), який розробило управління молоді і спорту
обласної державної адміністрації;
 інформаційні матеріали та буклети від газети «Все про бухгалтерський
облік»: «Все про відрядження»; «Все про відпустки»; Інформаційний плакат
«Пожежна безпека» (98 комплектів);
 короткий словник антисуржика «Участь не приймають, а питання не
піднімають, або Уникаймо русизмів в українській мові», автор Гнаткевич Ю.В.
(133 примірники), видання передане центру обласною державною
адміністрацією.
Всього протягом 2015 року слухачам видано 651 примірник видань
типографського тиражу.
На замовлення обласної ради в червні 2015 року директором центру
Волошинським Б.І. підготовлено дослідницьку статтю «Діяльність ІваноФранківської обласної ради першого демократичного скликання у період
суспільної дискусії щодо укладення «нового Союзного договору» і
проголошення незалежності України (липень 1990 року - грудень 1991 року)».
Стаття опублікована у збірнику матеріалів: Місцеве самоврядування в
Україні. Івано-Франківська обласна рада: 25 років державницького
поступу. – Івано-Франківськ : Місто НВ,2015. – 312 с.
Створення власного бібліотечного фонду є одним із пріоритетів діяльності
центру. Бібліотека сприяє ефективному використанню навчальних і методичних
посібників, довідково-інформаційних матеріалів для організації самостійної
роботи слухачів (на паперових та електронних носіях), проводить індивідуальні
та групові консультації для слухачів з підбору матеріалів до написання
випускних робіт. В бібліотеці можна ознайомитися з повним текстом
законодавчих документів, які публікуються у «Офіційному віснику України»,
«Офіційному віснику Президента України», в газетах «Урядовий кур’єр» та
«Голос України». Періодичні видання «Держслужбовець», «Місцеве
самоврядування», «Право України» містять статті з питань реформування
державної служби й виконавчої влади та реформи місцевого самоврядування.
Кожного року центр здійснює підписку періодичних видань для
забезпечення навчального процесу управлінських кадрів. На 2016 рік оформлено
передплату газет та журналів в кількості 13 найменувань на суму 8200 грн.
Нажаль, протягом останніх років бібліотечний фонд поповнюється тільки
за рахунок методичної допомоги від організацій, які співпрацюють з
міжнародними програмами, виконують грантові проекти та підписних
періодичних видань
Бібліотека активно впроваджує інноваційні форми забезпечення
навчального процесу матеріалами для самоосвіти, організовуючи презентації
нових навчальних посібників та методичних матеріалів, які розроблені і видані в
центрі.
Протягом навчального періоду бібліотекою центру організовано виставки
навчально-методичної літератури та тематичні добірки (54 назви
різноманітної тематики), а також організовано 4 тематичні книжковоілюстративні виставки до знаменних і пам’ятних дат.
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4. КОМУНІКАТИВНІ ЗАХОДИ ТА НАДАННЯ НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Сучасні підходи до організації навчання управлінських кадрів, які на
сьогоднішній день поєднують перевірені часом навчальні методи з новими
інтерактивними технологіями, активно впроваджуються в центрі: відеоконференції, “круглі столи”, презентації, інформаційно-просвітницькі заходи
тощо.
Проведення відео-конференцій широко увійшло у практику роботи центру.
Це дає можливість слухачам і викладачам спілкуватися в інтерактивному режимі
зі своїми колегами з інших навчальних закладів, обмінюватися інформацією та
досвідом роботи.
Протягом 2015 року спільно із колегами з регіональних центрів
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій проведено 7 міжрегіональних конференцій (в on-line режимі), із
них 5 відео-конференцій було присвячено обміну досвідом з питань розробки
професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, а також
питанню ліцензування діяльності центрів перепідготовки та підвищення
кваліфікації управлінських кадрів.
На виконання Указу Президента України «Про відзначення у 2015 році
Дня Гідності та Свободи» від 9 листопада 2015 року №633/2015 в центрі
організовано інформаційно-просвітницький захід, присвячений подіям
Революції Гідності, її учасникам та значенню цих подій у розвитку
громадянського суспільства.
Проведення різноманітних комунікативних заходів, а саме, організація
круглих столів, презентацій нових друкованих та електронних видань,
тематичних книжкових виставок, виставок до знамених та пам’яних дат
спрямовано на досягнення основних цілей навчання та ефективності
навчального процесу.
Організація круглих столів, тематика яких орієнтована на сучасні суспільні
проблеми, сприяє наданню слухачам загальнотеоретичних знань, формуванню
практичних навичок, взаємному збагаченню набутим досвідом. До спілкування
під час зазначених заходів залучаються провідні викладачі-науковці, фахівціуправлінці органів державної влади та місцевого самоврядування. У звітному
періоді в рамках навчань проведено 5 круглих столів, в яких брали участь
140 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Ефективне використання інформаційних та комунікативних технологій
в навчальному процесі дає змогу проведення різноманітних комунікативних
заходів, як на базі центру так і за його межами.
Інформація про комунікативні заходи за участю працівників центру подана
в додатку 5.
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5. ФІНАНСУВАННЯ ЦЕНТРУ І РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ
БАЗИ
Обсяг фінансування із загального фонду обласного бюджету на утримання
центру, забезпечення навчального процесу і розвиток навчально-матеріальної
бази в 2015 році склав 1294,7 тис. грн., що складає 98,9 відсотка від планового
показника.
Власні надходження склали 4,2 тис. грн., або 28,0 відсотка від плану
(навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації спеціалістів
територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області не
проведено у зв’язку із обмеженням фінансування замовника навчань).
Обсяги фінансування із загального та спеціального фондів в 2015 році в
порівнянні з минулим роком подано в таблиці 9:
Таблиця 9

Показники фінансування:

Посадові особи
місцевого
самоврядування
(грн.)

Державні службовці
органів виконавчої влади (грн.)

Джерела та обсяги фінансування
навчального закладу в грн.
за рахунок коштів:

місцевих

державного бюджету:
місцевого бюджету:
міжнародної технічної
допомоги (грантів):
інших надходжень, не
заборонених законодавством:
ВСЬОГО:

центральних

2015
576462

2014
577350

2015
4200
-

2014
10500
-

2015
718240

609870

-

-

-

-

-

-

-

-

-

576462

577350

4200

10500

Разом
за рік

2014

2015
4200
1294702

2014
10500
1187220

-

-

-

-

-

-

-

718240

609870

1298902

1197720

Обсяги фінансування центру з місцевого бюджету протягом 2001-2015
років подано на діаграмі 8
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В 2015 році проведено поточний ремонт в приміщеннях складу та архіву.
Проведено ремонти двох багатофункціональних пристроїв, двох
комп’ютерів, двох моніторів Samsung 225, монітора Samsung 940, ноутбука
Toshiba. Здійснено технічне обслуговування чотирьох принтерів та чотирьох
кондиціонерів. Профінансовано закупівлі канцтоварів, витратних матеріалів.
Кредиторської заборгованості на кінець року немає.
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6. ДОКУМЕНТООБІГ
Впродовж 2015 року центром опрацьовано 566 документів, що становить
109,9 відсотка від кількості документів попереднього року. З них вхідних
документів – 193 та вихідних – 373. Кількість вхідних та вихідних документів в
порівнянні з минулим роком у 2015 році зросла відповідно на 16,3 та 6,9
відсотка. Кількість внутрішніх документів (наказів) скоротилася в порівнянні з
2014 роком з 249 до 212 або на 13,8 відсотка.
Відомості про документообіг у 2015 році в порівнянні з попередніми
роками подаємо в таблиці 10 та діаграмі 9:
Таблиця 10

ДОКУМЕНТООБІГ ЦЕНТРУ В 2002 – 2015 РОКАХ
№
п/п

Групи
документів

1

Вхідні

Кількість документів

Створювані
установою
Внутрішні
3
(накази)
2

Всього:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015
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247
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213
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709
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764
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У звітному періоді взято на постійний контроль 11 документів, Знято з
контролю як виконаних 6 документів. На кінець звітного періоду на контролі
перебуває 21 документ. Порушень щодо термінів виконання контрольних
документів не було.
Центром протягом року підготовлено 110 листів місцевих органів влади: із
них 89 – обласної державної адміністрації і 21 – обласної ради.
У 2015 по центру видано 212 наказів, з них з основної діяльності – 126, по
особовому складу – 39, про відпустки – 23, про відрядження –24.
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7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Протягом 2015 року центр здійснював співпрацю з Представництвом Фонду
Ганса Зайделя (ФРН) в Україні. За сприянням і участю Фонду центром протягом
року було здійснено такі проекти:
1.Протягом першого півріччя 2015 року було реалізовано мініпроект
«Формування добровільних пожежних дружин (команд) у сільських і селищних
громадах Івано-Франківської області».
У рамках цього мініпроекту було проведено такі заходи:
1.1. Проведено у лютому навчання сільських і селищних голів та членів
добровільних пожежних дружин на тематичному короткостроковому семінарі
“Створення добровільних пожежних дружин (команд) у сільських і селищних
громадах”.
1.2. Проведено у березні за участю німецьких експертів доктора Юргена
Вальхсхьофера та Вальтера Шваба 8 візитів у територіальні громади і 8
коротких консультаційних семінарів для посадових осіб місцевого
самоврядування та членів добровільних пожежних дружин (команд) у сільських
і селищних громадах.
1.3. Протягом травня проведено навчання сільських і селищних голів та
членів добровільних пожежних дружин на підсумковому семінарі
«Удосконалення діяльності організації добровільних пожежних дружин
(команд) у сільських і селищних громадах».
Заняття на обох семінарах (у березні і травні) проводили доктор Юрген
Вальхсхьофер і Вальтер Шваб.
2.Протягом другого півріччя 2015 року за сприянням Представництва
Фонду Ганса Зайделя в Україні на базі центру було проведено два навчальнопрактичні заходи із залученням вітчизняних фахівців:
2.1. У вересні проведено одноденний тематичний короткостроковий
семінар «Управління змінами в умовах реалізації реформи децентралізації влади
в Україні» для керівників апаратів районних державних адміністрацій та
керуючих справами виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
керівних працівників апарату і структурних підрозділів обласної державної
адміністрації – членів обласної робочої групи зі сприяння проведенню
децентралізації влади, утвореної розпорядженням обласної державної
адміністрації.
2.2. 29 вересня – 01 жовтня за підтримкою Представництва Фонду Ганса
Зайделя в Україні відбувся ознайомчий візит (виїзний семінар) делегації
сільських і селищних голів Чернігівської області в Івано-Франківську область,
що проводився у рамках реалізації німецько-українського проекту ”Сприяння
формуванню громадянського суспільства у сільських і селищних громадах
Чернігівської області”. Протягом трьох днів ознайомчого візиту гості
ознайомилися з досвідом розвитку місцевого самоврядування на ІваноФранківщині, а також презентували посадовим особам місцевого
самоврядування області власний досвід у цій сфері.
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8. СТРУКТУРА І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ
До структури центру входять навчально-методичний, навчальноорганізаційний відділи, методичний кабінет і лабораторія технічних засобів
навчання. (рис. 1.)

Директор

Заступник
директора
Навчальнометодичний відділ
4 штатні одиниці

Головний
бухгалтер

Навчальноорганізаційний
відділ

Методичний
кабінет

2 штатні одиниці

1 штатна одиниця

Лабораторія
технічних засобів
навчання

1 штатна одиниця

Рис.1. 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 2015 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”), з них один працівник центру має науковий
ступінь кандидата економічних наук.
Статус державного службовця відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 1996 року № 321-р мають чотири працівники
центру: директор, заступник директора, завідувачі навчально-організаційного та
навчально-методичного відділів.
В центрі постійно проводиться робота щодо підвищення фахового рівня
працівників. В 2015 році свою кваліфікацію за різними напрямками
підвищували 11 працівників центру на 21 навчальному заході, причому
1 працівник впродовж року чотири рази проходив навчання, 2 працівники
навчалися тричі, 3 працівники двічі проходили навчання та 5 працівників
навчалися по одному разу.
Працівники центру свою кваліфікацію підвищували в Інституті підвищення
кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при
Президентові України (2 особи), у Львівському регіональному інституті
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України (1 особа), на базі центру (9 осіб) та брали участь в інших
навчальних заходах (6 осіб) (див. додаток 6).
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ДОДАТКИ ДО ЗВІТУ
Додаток 1

ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ПЛАНУ-ГРАФІКА У 2015 РОЦІ
1. Навчання, які додатково включено до плану-графіка:
1.1. одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі для працівників районних
та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, "Психологічна підтримка
сімей з дітьми внутрішньо переміщених осіб, поранених, загиблих, зниклих учасників АТО",
2 дні, відповідно до листа обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від
04.03.2015 року №01-10/157;
1.2. одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі для працівників
виконавчого апарату обласної ради, сільських, селищних голів, «Реалізація проектів розвитку
місцевого самоврядування за участю інститутів громадянського суспільства», 1 день;
1.3. одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі для працівників
структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів,
закладів, підприємств, установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст
області, "Впровадження системи електронних державних закупівель в Івано-Франківській
області", 1 день;
1.4. одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі для працівників
структурних працівників районних, міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, "Надання соціальної допомоги сім’ям учасників антитерористичної операції", 2 дні,
відповідно до листа обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді від
13.08.2015 №01-10/607;
1.5. одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі для працівників
територіальних підрозділів Державної казначейської служби України, "Окремі питання
практичного застосування нового антикорупційного законодавства", 1 день, за спецкошти;
1.6. одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі для працівників
територіальних підрозділів Держгеокадастру України, "Окремі питання практичного
застосування нового антикорупційного законодавства", 1 день, за спецкошти.

2. Навчання, які вилучено з плану-графіка:
2.1. одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі для керівників і
спеціалістів обласної державної адміністрації - учасників другого туру Всеукраїнського
конкурсу "Кращий державний службовець", "Актуальні питання удосконалення діяльності
державних службовців", 1 день, (замість 2 семінарів було проведено 1 для об'єднаної групи
працівників облдержадміністрації і райдержадміністрацій);
2.2. чотирнадцять виїзних одноденних семінарів «Актуальні проблеми реформування
державної служби» для працівників районних державних адміністрацій – у зв’язку із
перенесенням термінів впровадження нових нормативно-правових актів з питань правового
регулювання державної служби та з метою економії коштів обласного бюджету;
2.3. чотирнадцять виїзних одноденних семінарів «Актуальні проблеми реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади» для посадових осіб місцевого
самоврядування – у зв’язку із відкладенням Верховною Радою України внесення змін до
Конституції України щодо децентралізації державної влади;
2.4. одне навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації спеціалістів
територіальних органів центральних органів виконавчої влади за професійною програмою
підвищення кваліфікації, за кошти замовника (спецкошти) – у зв’язку із відсутністю
замовлення територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, з
причини недостатнього фінансування підвищення кваліфікації державних службовців цих
органів, лист Державної фінансової інспекції в області від 18.05.2015 №09-09-14-14/3262.
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Додаток 2

Звіт про навчальну роботу
Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
за 2015 рік

до 35 р.

всього:

місцевих
органів
виконавчої
влади
до 35 р.

територіальних
підрозділів
ЦОВВ
до 35 р.

всього:

до 35 р.

2

72 25 14

0

0

25 14

0

0

0

0

2

72 20

6

0

0

20

6

0

0

0

0

4

х

45 20

0

0

45 20

0

0

0

0

Посадові
особи
місцевого
самоврядування

державні
службовці

всього:

слухачів

Всього:

Інші працівники

всього:

Всього:

до 35р.

Спеціалісти структурних підрозділів
райдержадміністрацій, VІІ категорія
1
посад
(перший і другий тижні навчання)
Керівники структурних підрозділів
райдержадміністрацій, VІ категорія
2
посад
(перший тиждень навчання)

Кількість академ. год.

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:

Кількість навчальних груп

№ п/п

1. Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації

всього:

до 35 р.

всього: місцевих
органів
виконавчої
влади
до 35 р.

територіальних
підрозділів
до 35 р. ЦОВВ

всього:

до 35 р.

1

16 17 10

5

4

11

6

0

0

1

0

1

12 15

4

1

11

5

0

0

0

0

39

6

Посадові
особи
місцевого
самоврядування

державні
службовці

всього:

слухачів

Всього:

Інші працівники

до 35р.

2

Працівники
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, “Сприяння
місцевих органів влади
розвиткові туризму”, 2 дні
Працівники
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, “Адаптація
системи технічного
регулювання на шляху України
до Європейського Союзу”, 2 дні

Кількість академ. год.

1

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:

Кількість навчальних груп

№ п/п

2. Навчання на тематичних короткострокових семінарах

до 35р.

всього:

до 35 р.

11

5

2

Інші працівники

слухачів

23 13

9

5

0

0

3

3

12 49 29

18 14 29 15

2

0

0

0

1

21 27 12

0

0

5

3

4

1

18

8

1

15 18 10

6

4

12

6

0

0

0

0

1

14 26 10

0

0

26 10

0

0

0

0

40

всього:

до 35 р.

державні
службовці

всього:

7

6

Посадові
особи
місцевого
самоврядування

територіальних
підрозділів
до 35 р. ЦОВВ

6

1

Всього:

всього: місцевих
органів
виконавчої
влади
до 35 р.

5

Кількість академ. год.

4

Працівники
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, районних рад,
бюджетних установ, “Вимоги
до оформлення, написання та
порядок подання проектів з
метою залучення міжнародної
технічної допомоги”,
1 день
Керівники та адміністратори
районних, міських центрів
надання адміністративних
послуг, "Надання
адміністративних послуг",
1 день
Працівники
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, районних рад,
бюджетних установ, “Правове
регулювання трудових
відносин та соціального
забезпечення працівників
державних установ”,
3 дні
Керівники і спеціалісти
юридичних відділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів , “Правові
аспекти діяльності місцевих
органів виконавчої влади”,
2 дні
Працівники уповноважених
підрозділів (уповноважені
особи) з питань запобігання та
виявлення корупції
облдержадміністрації та
райдержадміністрацій,
“Застосування
антикорупційного
законодавства в органах
виконавчої влади”, 2 дні

Кількість навчальних груп

№ п/п
3

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:

всього: місцевих
органів
виконавчої
влади
до 35 р.

територіальних
підрозділів
до 35 р. ЦОВВ

всього:

до 35 р.

1

14 36 19

21 11

1

0

13

7

1

1

1

14 36 15

12

6

23

9

0

0

1

0

2

44 42 15

40 13

0

0

0

0

2

2

2

44 42 15

11

5

27

9

2

1

2

0

3

66 66 16

66 16

0

0

0

0

0

0

41

державні
службовці

всього:

до 35 р.

Посадові
особи
місцевого
самоврядування

всього:

до 35р.

слухачів

Всього:

Інші працівники

Кількість академ. год.

Працівники уповноважених
підрозділів (уповноважені
особи) з питань запобігання та
виявлення корупції виконавчих
апаратів районних рад,
8
міськвиконкомів,
“Застосування
антикорупційного
законодавства в органах
місцевого самоврядування”,
2 дні
Працівники
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
9
міськвиконкомів,
“Забезпечення доступу до
публічної інформації”,
2 дні
Головні бухгалтери, спеціалісти
з бухгалтерського обліку
виконавчих комітетів сільських
і селищних рад,
"Бухгалтерський облік і
10
звітність у сільських і
селищних радах в умовах
реформи децентралізації
фінансової системи держави",
3 дні
Працівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації та
райдержадміністрацій,
11 виконавчих апаратів районних
рад, міськвиконкомів,
"Бухгалтерський облік та
звітність у бюджетних
установах", 3 дні
Сільські, селищні голови,
спеціалісти-землевпорядники
виконавчих комітетів сільських,
12
селищних рад, "Правове
регулювання земельних
відносин",
3 дні

Кількість навчальних груп

№ п/п

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:

3

66 55 15

54 14

0

0

0

0

1

1

2

44 36 29

11

9

23 19

1

0

1

1

2

32 41 18

7

5

32 13

0

0

2

0

2

44 38 20

7

3

29 16

1

1

1

0

2

28 53

5

15

3

38

2

0

0

0

0

1

22 28 10

4

1

23

8

0

0

1

1

42

державні
службовці

всього:

до 35 р.

Посадові
особи
місцевого
самоврядування

всього:

до 35р.

слухачів

Всього:

Інші працівники
до 35 р.

18

всього:

17

територіальних
підрозділів
до 35 р. ЦОВВ

16

всього: місцевих
органів
виконавчої
влади
до 35 р.

15

Кількість академ. год.

14

Секретарі сільських і селищних
рад, "Робота з документами в
органах місцевого
самоврядування",
3 дні
Працівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
виконавчих апаратів районних
рад та міськвиконкомів,
"Лідерство і формування
команди", 3 дні
Працівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації та
райдержадміністрацій,
“Планування службової
кар’єри”, 2 дні
Працівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації та
райдержадміністрацій, “Техніка
комунікації і ведення
переговорів”, 3 дні
Працівники структурних
підрозділів з питань фінансів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, “Новації
бюджетних відносин в
контексті децентралізації
повноважень та фінансів”,
2 дні
Працівники
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, “Здійснення
контролю та моніторингу у
місцевих органах виконавчої
влади”, 3 дні

Кількість навчальних груп

№ п/п
13

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:

22 14

9

5

4

33

61

1

7

24 18

6

78 91

1

1

Посадові
особи
місцевого
самоврядування

територіальних
підрозділів
до 35 р. ЦОВВ

всього:

до 35 р.

9

6

0

0

0

0

39 21

38

3

2

0

0

0

0

24 18

0

0

0

0

3

91

3

0

0

0

0

0

0

16 32

6

25

2

0

0

0

0

7

4

17 20

5

16

2

1

1

0

0

3

2

43

всього:

всього: місцевих
органів
виконавчої
влади
до 35 р.

3

120

державні
службовці

до 35 р.

Всього:

Інші працівники

всього:

24

до 35р.

23

слухачів

22

1

162

21

Кількість академ. год.

20

Працівники
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, “Сприяння
розвитку інститутів
громадянського суспільства”,
3 дні
Керівники служб персоналу
структурних підрозділів
облдержадміністрації та
райдержадміністрацій,
“Впровадження нового
законодавства про державну
службу”,
1 день
Керівники і спеціалісти
обласної, районних державних
адміністрацій - учасники
другого туру Всеукраїнського
конкурсу "Кращий державний
службовець", "Актуальні
питання удосконалення
діяльності державних
службовців",
1 день
Сільські і селищні голови,
"Соціально-економічний
розвиток сільської, селищної
громади",
2 дні
Сільські і селищні голови,
"Створення добровільних
пожежних дружин (команд) у
сільських і селищних
громадах",
3 дні
Сільські і селищні голови,
"Удосконалення організації
діяльності добровільних
пожежних дружин (команд) у
сільських і селищних
громадах",
3 дні

Кількість навчальних груп

№ п/п
19

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:

до 35 р.

всього: місцевих
органів
виконавчої
влади
до 35 р.

територіальних
підрозділів
до 35 р. ЦОВВ

всього:

до 35 р.

1

8

28

3

5

1

23

2

0

0

0

0

2

14 40 20

7

4

29 14

1

0

3

2

1

16 26 13

7

2

19 11

0

0

0

0

1

22 21 14

3

1

17 12

0

0

1

1

1

21 26 16

1

0

15 10

0

0

10

6

44

Посадові
особи
місцевого
самоврядування

державні
службовці

всього:

Всього:

Інші працівники

всього:

29

до 35р.

28

слухачів

27

Кількість академ. год.

26

Керівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації та
райдержадміністрацій,
"Управління змінами в умовах
реалізації реформи
децентралізації влади в
Україні", 1 день
Працівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, "Ефективне
спілкування з відвідувачами
місцевих органів влади",
1 день
Керівники та спеціалісти
районних та міських центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, "Супервізія у
соціальних службах",
3 дні
Керівники та спеціалісти
районних та міських центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, "Соціальне
супроводження прийомних
сімей, дитячих будинків
сімейного типу",
3 дні
Керівники та спеціалісти
районних та міських центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, "Виявлення
сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих
обставинах, надання їм
соціальних послуг у т.ч.
першої психологічної
допомоги", 3 дні

Кількість навчальних груп

№ п/п
25

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:

всього: місцевих
органів
виконавчої
влади
до 35 р.

територіальних
підрозділів
до 35 р. ЦОВВ

всього:

до 35 р.

1

20 24 18

3

3

10

6

0

0

11

9

1

7

17 12

5

3

12

9

0

0

0

0

2

27 32 18

9

5

23 13

0

0

0

0

1

12 15

7

2

2

13

5

0

0

0

0

1

6

20 15

3

3

15 10

0

0

2

2

45

Посадові
особи
місцевого
самоврядування

державні
службовці

всього:

слухачів

Всього:

Інші працівники

до 35 р.

34

всього:

33

до 35р.

32

Кількість академ. год.

31

Керівники та спеціалісти
районних та міських центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, "Соціальна
робота з сім’ями, які
опинилися у складних
життєвих обставинах",
3 дні
Працівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, "Молодіжна
політика на Прикарпатті:
механізми формування та
реалізації",
1 день
Працівники служб у справах
дітей облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, "Захист прав
та інтересів дітей",
2 дні
Працівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, "Надання
соціальної допомоги особам,
які постраждали від торгівлі
людьми",
2 дні
Працівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, "Підготовка
молоді до подружнього
життя",
1 день

Кількість навчальних груп

№ п/п
30

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:

до 35 р.

всього: місцевих
органів
виконавчої
влади
до 35 р.

територіальних
підрозділів
до 35 р. ЦОВВ

всього:

до 35 р.

1

6

26 12

4

2

21

9

0

0

1

1

1

6

19

9

4

2

13

5

0

0

2

2

1

6

23

8

7

1

15

7

0

0

1

0

1

6

20

6

6

0

14

6

0

0

0

0

1

7

20 12

5

1

13

9

0

0

2

2
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Посадові
особи
місцевого
самоврядування

державні
службовці

всього:

Всього:

Інші працівники

всього:

39

до 35р.

38

слухачів

37

Кількість академ. год.

36

Працівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів,
"Колективно-договірне
регулювання у сфері трудових
відносин", 1 день
Працівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, "Роль
соціального діалогу у розвитку
європейської соціальної моделі,
забезпечення збалансованості
інтересів працівників,
роботодавців і органів влади",
1 день
Працівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, "Концепція
реформування оплати праці в
Україні", 1 день
Працівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, "Діяльність
та функціональні обов’язки
державних соціальних
інспекторів", 1 день
Працівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, "Соціальноправовий захист дітей,
зокрема тих, що переселилися
з території проведення АТО",
1 день

Кількість навчальних груп

№ п/п
35

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:

до 35 р.

всього: місцевих
органів
виконавчої
влади
до 35 р.

територіальних
підрозділів
до 35 р. ЦОВВ

всього:

до 35 р.

1

22 21

2

6

2

15

0

0

0

0

0

1

14 15

7

5

1

7

4

0

0

3

2

1

14 17 12

4

2

13 10

0

0

0

0

1

14 19

7

6

3

13

4

0

0

0

0

1

6

24 17

4

2

15 12

0

0

5

3
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Посадові
особи
місцевого
самоврядування

державні
службовці

всього:

Всього:

Інші працівники

всього:

44

до 35р.

43

слухачів

42

Кількість академ. год.

41

Керівники структурних
підрозділів у сфері культури
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, "Інноваційні
підходи до управлінської
діяльності у сфері культури",
3 дні
Керівники служб персоналу
структурних підрозділів у сфері
культури облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, "Робота
служби персоналу органів
управління у сфері культури",
2 дні
Головні спеціалістиадміністратори безпеки
інформаційнотелекомунікаційної системи
«Державний реєстр виборців»
відділів ведення Державного
реєстру виборців апаратів
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, "Актуальні
проблеми захисту
інформаційнотелекомунікаційної системи
"Державний реєстр виборців",
2 дні
Начальники відділів ведення
Державного реєстру виборців
апаратів райдержадміністрацій
та міськвиконкомів,
"Актуальні питання виборчих
систем України", 2 дні
Працівники органів місцевого
самоврядування і органів
виконавчої влади,
"Антивірусний захист
персонального комп'ютера",
1 день

Кількість навчальних груп

№ п/п
40

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:

територіальних
підрозділів
до 35 р. ЦОВВ

всього:

до 35 р.

2

24 36 25

6

3

25 20

0

0

5

2

1

6

5

1

1

7

4

0

0

2

0

1

20 11 10

1

1

10

9

0

0

0

0

2

16 21 16

0

0

19 15

1

0

1

1

2

12 36 24

5

5

24 17

0

0

7

2

1

6

24 13

12

6

12

7

0

0

0

0

1

6

22 12

13

6

5

3

0

0

4

3

1

6

17 11

6

6

11

5

0

0

0

0

48

10

Посадові
особи
місцевого
самоврядування

державні
службовці

всього:

слухачів

Всього:

Інші працівники

всього: місцевих
органів
виконавчої
влади
до 35 р.

Працівники органів місцевого
самоврядування і органів
50
виконавчої влади, "Робота з
електронними документами",
1 день
Керівники структурних
підрозділів органів місцевого
самоврядування і органів
51
виконавчої влади,
"Ініціалізація електронного
документообігу", 1 день
Працівники, які відповідають за
роботу документообігу, органів
місцевого самоврядування і
52
органів виконавчої влади,
"Робота служби технічного
забезпечення інформаційноаналітичної системи", 1 день

до 35 р.

49

Працівники органів місцевого
самоврядування і органів
виконавчої влади, "Технічний
захист інформації", 1 день

всього:

48

до 35р.

47

Кількість академ. год.

46

Працівники органів місцевого
самоврядування і органів
виконавчої влади, "Організація
електронного
документообігу", 2 дні
Працівники органів місцевого
самоврядування і органів
виконавчої влади,
"Використання та
налаштування електронної
пошти", 1 день
Працівники органів місцевого
самоврядування і органів
виконавчої влади, "Створення
та адміністрування сайтів",
3 дні
Працівники департаменту
соціальної політики
облдержадміністрації, "Вільно
поширюване офісне програмне
забезпечення", 2 дні

Кількість навчальних груп

№ п/п
45

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:

до 35 р.

всього: місцевих
органів
виконавчої
влади
до 35 р.

територіальних
підрозділів
до 35 р. ЦОВВ

всього:

до 35 р.

12 24 11

6

3

16

7

0

0

2

1

1

14 30 14

4

2

20

7

0

0

6

5

1

6

19

2

18

2

0

0

1

0

0

0

1

6

53

21

6

49 20

1

0

60 27

1

14 33 21

2

2

18

0

0

13 11

49

Посадові
особи
місцевого
самоврядування

державні
службовці

8

всього:

слухачів

Всього:

Інші працівники

всього:

57

до 35р.

56

1

131

55

Кількість академ. год.

54

Працівники, які відповідають за
роботу документообігу, органів
місцевого самоврядування і
органів виконавчої влади,
"Створення та підготовка до
передавання в архів
електронних документів.
ХМL-документи", 2 дні
Працівники районних та
міських центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
"Психологічна підтримка
сімей з дітьми внутрішньо
переміщених осіб, поранених,
загиблих, зниклих учасників
АТО", 2 дні
Сільські і селищні голови,
"Реалізація проектів розвитку
місцевого самоврядування за
участю інститутів
громадянського суспільства",
1 день
Працівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, закладів,
підприємств, установ спільної
власноті територіальних громад
сіл, селищ і міст області,
"Впровадження системи
електронних державних
закупівель в ІваноФранківській області",
1 день
Керівники та спеціалісти
районних та міських центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, "Надання
соціальної допомоги сім’ям
учасників антитерористичної
операції",
2 дні

Кількість навчальних груп

№ п/п
53

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:

до 35р.

всього:

до 35 р.

всього: місцевих
органів
виконавчої
влади
до 35 р.

всього:

територіальних
підрозділів
до 35 р. ЦОВВ

всього:

до 35 р.

6

25 19

0

0

0

0

24 18

1

1

1

6

25 13

0

0

0

0

25 13

0

0

83

х

659

228

984

469

79

186

106

50

846

Всього:

Посадові
особи
місцевого
самоврядування

Інші працівники

слухачів

1

1908

Всього:

Кількість академ. год.

59

Працівники територіальних
підрозділів Державної
казначейської служби України,
"Окремі питання
практичного застосування
нового антикорупційного
законодавства",
1 день
Працівники територіальних
підрозділів Держгеокадастру
України, "Окремі питання
практичного застосування
нового антикорупційного
законодавства",
1 день

Кількість навчальних груп

№ п/п
58

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:
державні
службовці

43

5

6

Всього:

3

96 77 53 32 19 38 27

1

1

6

6

2

72 20

8

10

4

5

2

0

0

5

2

1

36

7

3

2

1

4

1

0

0

1

1

1

14 11

7

0

0

11

7

0

0

0

0

1

20 15

7

6

3

7

2

1

1

1

1

1

14 26

9

5

1

17

7

0

0

4

1

156 87

55

28

82

46

2

2

17

11

9

х

51

всього:

органів
виконавчої
до 35 р. влади

державні
службовці
всього: місцевих

до 35 р.

Посадові
особи
місцевого
самоврядування

всього:

до 35р.

слухачів

Всього:

Інші працівники
до 35 р.

4

всього:

3

територіальних
підрозділів
до 35 р. ЦОВВ

2

Працівники апарату і структурних
підрозділів облдержадміністрації
та райдержадміністрацій,
виконавчих апаратів обласної і
районних рад, міськвиконкомів,
органів державної влади, “Ділова
українська мова у сфері
державного управління”,4 дні
Працівники органів місцевого
самоврядування і органів
виконавчої влади, “Сучасні
інформаційні технології у сфері
державного управління”,
ІІ рівень (електронні таблиці),
5 днів
Працівники органів місцевого
самоврядування і органів
виконавчої влади, “Сучасні
інформаційні технології у сфері
державного управління”,
ІІІ рівень (мультимедійні
презентації, комунікаційні
технології), 5 днів
Працівники кадрових служб
апаратів і структурних підрозділів
облдержадміністрації та
райдержадміністрацій,
виконавчих апаратів районних
рад, “Використання в роботі
кадрових служб системи
“Картка”, 2 дні
Працівники кадрових служб
апаратів і структурних підрозділів
облдержадміністрації та
райдержадміністрацій,
виконавчих апаратів районних
рад, “Використання в роботі
кадрових служб системи
“Картка”, 3 дні
Працівники органів місцевого
самоврядування, органів
виконавчої влади, державних
підприємств, “Мобілізаційна
робота”, 2 дні

Кількість академ. год.

1

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:

Кількість навчальних груп

№ п/п

3. Навчання на тематичних постійно діючих семінарах

Інші працівники

Посадові
особи
місцевого
самоврядування

до 35 р.

всього: місцевих
органів
виконавчої
до 35 р. влади

всього: територіальних
підрозділів
до 35 р. ЦОВВ

всього:

3

2

9

3

31 10

274

39 17

5

0

0

13

2

123

20

7

9

3

44

14

379

1131

542

90

48

247

129

до 35 р.

всього:

224

84

498

державні
службовці

1212

х

до 35р.

Разом:

145

х

46

1098

14

слухачів

Всього:

267

48

99

304

8

Працівники виконавчих
комітетів міських рад, депутати
1
місцевих рад, “Реформування
системи запобігання корупції”,
1 день
Працівники виконавчих апаратів
районних рад, виконавчих
комітетів міських, селищних,
2 сільських рад, депутати місцевих
рад, “Реалізація проектів
розвитку місцевого
самоврядування”, 1 день

Всього:

571

Кількість академ. год.

36

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:

2680

Кількість навчальних груп

6

110

№ п/п

4. Навчання на виїзних тематичних семінарах

Інші працівники

до 35р.

всього:

до 35 р.

всього: місцевих

органів
виконавчої
до 35 р. влади

всього:

територіальних
підрозділів
до 35 р. ЦОВВ

всього:

до 35 р.

0

20 15

0

0

0

0

1

х

20

15

0

0

20

15

0

0

0

0

х

379

1151

557

90

48

247

129

турі Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний службовець"):

0

1212

Разом (включно із участю у другому

державні
службовці

1113

Всього:

Посадові
особи
місцевого
самоврядування

20 15

слухачів

1

Всього:

2700

Кількість навчальних груп

1

Керівники і спеціалісти обласної,
районних державних адміністрацій
- учасники другого туру
Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний службовець"

Кількість академ. год.

Категорія слухачів

Кількість слухачів
у тому числі:

111

№ п/п

5. Участь у другому турі щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий
державний службовець" (самоосвіта)

52

53

осіб

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2001

0

84

441

970

2002

608

562

2003

2004

88

264 242

384

97 120

140

488

611

726

2005

86

244

612

581

2006

156

124

629

926

2007

144

70

707

870

2008

151

192

817

832

2009

137

167

868

897

2010

146

195

689

1143

2011

260

191

1235

1355

2012

129

520

1202

1824

2013

221

355

2014

179

385

1402 1409

1658 1631

200

400

600

800

1000

1200

0
2015 рік

90

247

1131

1212

1400

1600

1800

2000

Підвищення кваліфікації кадрів у центрі в 2001 - 2015 роках (за категорією працівників)

працівники
територіальних
органів
центральних
органів
виконавчої влади
інші працівники

працівники
місцевих органів
виконавчої влади

працівники
органів місцевого
самоврядування

Діаграма 10

Додаток 3

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
№
п/п

1
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
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
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29

ОСНОВНІ ВИДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ,
НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ТА КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ
2
Професійна програма підвищення кваліфікації:
Спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрацій, VІІ категорія посад
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій, VІ категорія посад
Тематичний короткостроковий семінар:
“Сприяння місцевих органів влади розвиткові туризму”, 2 дні
“Адаптація системи технічного регулювання на шляху України до Європейського
Союзу”, 2 дні
“Вимоги до оформлення, написання та порядок подання проектів з метою залучення
міжнародної технічної допомоги”,
1 день
"Надання адміністративних послуг", 1 день
“Правове регулювання трудових відносин та соціального забезпечення працівників
державних установ”, 3 дні
“Правові аспекти діяльності місцевих органів виконавчої влади”, 2 дні
“Застосування антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади”, 2 дні
“Застосування антикорупційного законодавства в органах місцевого
самоврядування”, 2 дні
“Забезпечення доступу до публічної інформації”, 2 дні
"Бухгалтерський облік і звітність у сільських і селищних радах в умовах реформи
децентралізації фінансової системи держави", 3 дні
"Бухгалтерський облік та звітність у бюджетних установах", 3 дні
"Правове регулювання земельних відносин", 3 дні
"Робота з документами в органах місцевого самоврядування", 3 дні
"Лідерство і формування команди", 3 дні
“Планування службової кар’єри”, 2 дні
“Техніка комунікації і ведення переговорів”, 3 дні
“Новації бюджетних відносин в контексті децентралізації повноважень та фінансів”,
2 дні
“Здійснення контролю та моніторингу у місцевих органах виконавчої влади”, 3 дні
“Сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства”, 3 дні
“Впровадження нового законодавства про державну службу”, 1 день
"Актуальні питання удосконалення діяльності державних службовців", 1 день
"Соціально-економічний розвиток сільської, селищної громади", 2 дні
"Створення добровільних пожежних дружин (команд) у сільських і селищних
громадах", 3 дні
"Удосконалення організації діяльності добровільних пожежних дружин (команд) у
сільських і селищних громадах", 3 дні
"Управління змінами в умовах реалізації реформи децентралізації влади в Україні",
1 день
"Ефективне спілкування з відвідувачами місцевих органів влади", 1 день
"Супервізія у соціальних службах", 3 дні
"Соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу", 3
дні
"Виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання
їм соціальних послуг у т.ч. першої психологічної допомоги", 3 дні
54

2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

"Соціальна робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах", 3 дні
"Молодіжна політика на Прикарпатті: механізми формування та реалізації", 1 день
"Захист прав та інтересів дітей", 2 дні
"Надання соціальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми", 2 дні
"Підготовка молоді до подружнього життя", 1 день
"Колективно-договірне регулювання у сфері трудових відносин", 1 день
"Роль соціального діалогу у розвитку європейської соціальної моделі, забезпечення
збалансованості інтересів працівників, роботодавців і органів влади", 1 день
"Концепція реформування оплати праці в Україні", 1 день
"Діяльність та функціональні обов’язки державних соціальних інспекторів", 1 день
"Соціально-правовий захист дітей, зокрема тих, що переселилися з території
проведення АТО", 1 день
"Інноваційні підходи до управлінської діяльності у сфері культури", 3 дні
"Робота служби персоналу органів управління у сфері культури", 2 дні
"Актуальні проблеми захисту інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний
реєстр виборців", 2 дні
"Актуальні питання виборчих систем України", 2 дні
"Антивірусний захист персонального комп'ютера", 1 день
"Організація електронного документообігу", 2 дні
"Використання та налаштування електронної пошти", 1 день
"Створення та адміністрування сайтів", 3 дні
"Вільно поширюване офісне програмне забезпечення", 2 дні
"Технічний захист інформації", 1 день
"Робота з електронними документами", 1 день
"Ініціалізація електронного документообігу", 1 день
"Робота служби технічного забезпечення інформаційно-аналітичної системи", 1 день
"Створення та підготовка до передавання в архів електронних документів. ХМLдокументи", 2 дні
"Психологічна підтримка сімей з дітьми внутрішньо переміщених осіб, поранених,
загиблих, зниклих учасників АТО", 2 дні
"Реалізація проектів розвитку місцевого самоврядування за участю інститутів
громадянського суспільства", 1 день
"Впровадження системи електронних державних закупівель в Івано-Франківській
області", 1 день
"Надання соціальної допомоги сім’ям учасників антитерористичної операції", 2 дні
"Окремі питання практичного застосування нового антикорупційного
законодавства", 1 день
"Окремі питання практичного застосування нового антикорупційного
законодавства", 1 день
Виїзний тематичний семінар:
“Реформування системи запобігання корупції”, 1 день
“Реалізація проектів розвитку місцевого самоврядування”, 1 день
Тематичний постійно діючий семінар:
“Ділова українська мова у сфері державного управління”, 4 дні
“Сучасні інформаційні технології у сфері державного управління”, ІІ рівень
(електронні таблиці), 5 днів
“Сучасні інформаційні технології у сфері державного управління”, ІІІ рівень
(мультимедійні презентації, комунікаційні технології), 5 днів
“Використання в роботі кадрових служб системи “Картка”, 2 дні
“Використання в роботі кадрових служб системи “Картка”, 3 дні
“Мобілізаційна робота”, 2 дні
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Додаток 4

ВИДАННЯ ЦЕНТРУ 2015 РОКУ
№

Назва

Автор

СЕРІЯ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ»
А.О. Устенко, професор кафедри менеджменту і
1 Теорія систем і системний
адміністрування Івано-Франківського національного
аналіз в менеджменті
Вип. 61
2 Сільський туризм як форма
підприємництва у сільській
місцевості
Вип. 62
3 Менеджмент організацій:
навчально-методичний
комплекс
Вип. 63
4 Місцеве самоврядування:
теоретичний аспект
Вип. 64

технічного університету нафти і газу, доктор економічних
наук

64

О.І. Кейван, кандидат економічних наук, викладач кафедри
менеджменту і маркетингу Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника

17

М.П. Баран, доцент кафедри державного управління та
місцевого самоврядування Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу,
кандидат наук з державного управління
В.М. Тимків, заступник начальника управління культури,
національностей та релігій Івано-Франківської обласної
державної адміністрації, кандидат наук з державного
управління

СЕРІЯ «ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ»
1 Супервізія у соціальній
Я.М.Надворняк, завідувач навчально-методичного відділу
роботі: збірник матеріалів:
центру, кандидат економічних наук;
лекцій, статей, тез та
Л.М.Бура, головний спеціаліст відділу методичного
нормативних документів Вип. забезпечення соціальної роботи Івано-Франківського
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
78/15
молоді; О.П.Гайдай, методист навчально-методичного
відділу центру, магістр державної служби

2

Вивчаємо держбюджет - 2015: Н.Б.Косаревич, начальник відділу забезпечення
коментарі та роз’яснення
моніторингу обласних програм та аналізу бюджету
виконавчого апарату обласної ради, кандидат економічних
Вип. 79/15
наук; Г.М. Висоцька, методист навчально-методичного
відділу центру, магістр державної служби

3

4

5

Тираж

19

2

28

53

Функціональність і зручність
використання
вільнопоширюваного
програмного забезпечення
Вип. 80/15
Люстрація, або як працює
Закон України «Про
очищення влади»
Вип. 81/15

В.А. Корнута, доцент кафедри інженерної та комп’ютерної
графіки Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу, кандидат технічних наук, Р.О.
Шкварла, завідувач лабораторії технічних засобів навчання
центру,

21

Л.В. Бойчук, заступник директора обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій

52

Огляд Закону України «Про
запобігання корупції» Вип.
82/15

Л.В. Бойчук, заступник директора обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій

116

56

№

Назва

6

Соціальне супроводження
прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу:
збірник методичних матеріалів
та зразків документів. – 2-ге
вид., випр. та допов.
Вип. 83/15
Збірник лабораторних робіт
MS Word, MS Excel
Вип. 84/15

7

8

9

Участь громадськості у
реалізації державної політики
сприяння розвитку
громадянського суспільства:
збірник наукових статей
Вип. 85/15
Реалізація проектів розвитку
місцевого самоврядування
Вип. 86/15

Автор

Н.М.Герасимів, головний спеціаліст відділу методичного
забезпечення соціальної роботи Івано-Франківського
обласного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та
молоді, О.М. Румак, директор дитячо-юнацького
пластового центру

О.В.Корнута, доцент кафедри комп’ютерної графіки ІваноФранківського національного технічного університету
нафти і газу, кандидат технічних наук;
В.А Корнута, асистент кафедри комп’ютерної графіки
Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу; Р.О. Шкварла, завідувач лабораторії
технічних засобів навчання центру
Н.В. Шотурма, начальник відділу інформаційної діяльності
та зв’язків з громадськістю Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, магістр державної
служби

Тираж

21

20

14

Ю.В. Цимбалюк, заступник начальника відділу
забезпечення моніторингу обласних програм та аналізу
бюджету виконавчого апарату Івано-Франківської обласної
ради, магістр державної служби

370

10 Забезпечення доступу до
публічної інформації: збірник
наукових статей
Вип. 87/15
11 Загальні відомості
про електронний
документообіг
Вип. 88/15
12 Техніка комунікації
і ведення переговорів
Вип. 89/15

Н.В. Шотурма, начальник відділу інформаційної діяльності
та зв’язків з громадськістю Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, магістр державної
служби

55

В. І. Малімон, доцент кафедри державного управління і
місцевого самоврядування Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу,
кандидат наук з державного

38

13 Діловий етикет та протокол у
діяльності місцевих органів
влади
Вип. 90/15

Л.І. Яковенко, завідувач методичного кабінету
обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій

19

14 Особливості розумової праці
державного службовця
Вип. 91/15
6 Створення та підготовка до
передавання в архів
електронних документів:
збірник нормативно-правових
актів
Вип. 92/15

В.М. Кушнірюк, доцент кафедри державного управління та
місцевого самоврядування ІФНТУНГ, кандидат
психологічних наук

41

В.А. Корнута, доцент кафедри інженерної та комп’ютерної
графіки Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу, кандидат технічних наук

В.А. Корнута, доцент кафедри інженерної та комп’ютерної
графіки Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу, кандидат технічних наук

57

60

24

ПОЗАСЕРІЙНІ ВИДАННЯ

1

2

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ІваноФранківського обласного
центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів державної
влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і
організацій за 2014 рік
Довідник учасника II туру
щорічного всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний
службовець» в ІваноФранківській області

Авторський колектив працівників обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій

51

Л.В. Бойчук, заступник директора обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій;
Г.М. Висоцька, методист навчально-методичного відділу
обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій

25

"Правове регулювання
земельних відносин"
Випуск 1.

М.М. Капусняк, начальник юридичного відділу Головного
управління Держкомзему в Івано-Франківській області;
технічне оформлення Р.О. Шкварла, завідувач лабораторії
технічних засобів навчання центру; графічний дизайн
Т.З. Павлишин, методист навчально-методичного відділу
центру

66

Соціально-економічний
розвиток сільської, селищної
громади.
Частина 1.Співробітництво
територіальних громад
Частина 2. Добровільне
об’єднання громад
Випуск 2.

Б.І. Волошинський, директор обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій, магістр
державного управління;
Я.М. Надворняк, завідувач навчально-методичного відділу
центру, кандидат економічних наук; технічне оформлення
Р.О. Шкварла, завідувач лабораторії технічних засобів
навчання центру; графічний дизайн Т.З. Павлишин,
методист навчально-методичного відділу центру

Соціальне супроводження
прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу
Випуск 3.

Н.М. Герасимів, головний спеціаліст відділу методичного
забезпечення соціальної роботи Івано-Франківського
обласного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та
молоді, О.П.Гайдай, методист навчально-методичного
відділу центру, магістр державної служби; технічне
оформлення Р.О.Шкварла, завідувач лабораторії технічних
засобів навчання центру; графічний дизайн Т.З. Павлишин,
методист навчально-методичного відділу центру

21

Виявлення сімей (осіб), які
перебувають у складних
життєвих обставинах, надання
їм соціальних послуг, у тому
числі першої психологічної
допомоги
Випуск 4.

Л.М.Бура, головний спеціаліст відділу методичного
забезпечення соціальної роботи Івано-Франківського
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, О.П.Гайдай, методист навчально-методичного
відділу центру, магістр державної служби; технічне
оформлення Р.О. Шкварла, завідувач лабораторії технічних
засобів навчання центру; графічний дизайн
Т.З.
Павлишин, методист навчально-методичного відділу
центру

26

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

1

2

3

4

58

74
2

5

6

7

8

Захист прав та інтересів дітей
Випуск 5.

Система електронних
державних закупівель
Випуск 6.

Впровадження нового
законодавства про державну
службу (На допомогу
кадровику) Випуск 7.

Навчально-методичні
матеріали до тематичного
короткострокового семінару
«Окремі питання практичного
застосування нового
антикорупційного
законодавства»
Випуск 8.

М.М. Євчук, завідувач сектору з питань усиновлення, опіки,
піклування та сімейних форм виховання дітей служби у
справах дітей Івано-Франківської ОДА, І.В. Дутчак,
заступник начальника служби у справах дітей ІваноФранківського міськвиконкому, Ю.В. Дубей, гол. спеціаліст
департаменту соціальної політики ОДА, Н.Л. Чаплинська,
голова обласної ГО «Центр допомоги «Людина», психолог;
технічне оформлення Р.О. Шкварла, завідувач лабораторії
технічних засобів навчання центру; графічний дизайн
Т.З. Павлишин, методист навчально-методичного відділу
центру
Ю.М. Ляшевич, начальник відділу розвитку соціального
сектору департаменту економіки Івано-Франківської
обласної державної адміністрації; технічне оформлення
Р.О. Шкварла, завідувач лабораторії технічних засобів
навчання центру; графічний дизайн Т.З. Павлишин,
методист навчально-методичного відділу центру

32

131

Л.В.Бойчук, заступник директора обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій; технічне
оформлення Р.О. Шкварла, завідувач лабораторії технічних
засобів навчання центру; графічний дизайн Т.З. Павлишин,
методист навчально-методичного відділу центру

32

Л.В.Бойчук, заступник директора обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій; технічне
оформлення Р.О. Шкварла, завідувач лабораторії технічних
засобів навчання центру; графічний дизайн Т.З. Павлишин,
методист навчально-методичного відділу центру

50

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС

1

2

3

4

5

Програма навчання
спеціалістів щодо підготовки
молоді до подружнього
життя
Територіальні громади як
суб'єкти права, порядок їх
утворення

Новації проекту Закону
України «Про державну
службу». Декларування
доходів
[Електрон. ресурс]
Зміни податкового
законодавства у зв’язку з
реформою децентралізації
фінансів: коментарі та
роз’яснення
Методичні рекомендації з
бухгалтерського обліку для
суб’єктів державного сектору

Д. В. Захарук, депутат Івано-Франківської обласної ради

20

В.І. Довбня, заслужений економіст України, виконавчий
директор громадської організації “Івано-Франківська
обласна сільськогосподарська дорадча служба”, Ю.Ю.
Івасюк, виконавчий директор Івано-Франківського
регіонального відділення сільських та селищних рад

91

Л.В. Бойчук, заступник директора обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій

51

Г.І.Яремко, начальник інформаційно-комунікативного
відділу державної податкової інспекції в м. ІваноФранківську

127

Я.М. Надворняк, завідувач навчально-методичного відділу
обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій, кандидат економічних наук

74

59

Презентації практичного
словника Наталії Яцко «PR та
маніпуляції»
7 Робочі зошити з питань
створення добровільних
пожежних команд (дружин)»
8 Практичні питання
заповнення декларацій про
майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового
характеру» (Вебінар від
Видавничого будинку
«Фактор» ) та «Методичні
рекомендації щодо
заповнення декларації про
майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового
характеру особами,
уповноваженими на
виконання функцій держави
або місцевого самоврядування
та іншими особами»
[Електронний ресурс]
9 Психологічна підтримка сімей
з дітьми внутрішньо
переміщених осіб, поранених,
загиблих, зниклих учасників
АТО
10 Здійснення контролю за
виконанням документів
6

В.М. Карпенко, письменник, видавець, магістр державного
управління

21

Доктор Юрген Вальхсхьофер, референт Фонду Ґанса
Зайделя

32

Л.В. Бойчук, заступник директора обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій

62

І.І. Вишинська, провідний спеціаліст відділу методичного
забезпечення соціальної роботи Івано-Франківського
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

30

О.П. Чорній, заступник начальника відділу
документаційного забезпечення та контролю виконавчого
апарату обласної ради

28

11 Робота з родинами , які
зазнали втрати близької
людини

І.І. Вишинська, провідний спеціаліст відділу методичного
забезпечення соціальної роботи Івано-Франківського
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

30

12 Перелік нормативно-правових
актів з питань впровадження
електронного документообігу

О.В. Корнута, доцент кафедри комп’ютерної графіки ІваноФранківського національного технічного університету
нафти і газу, кандидат технічних наук

46

13 Соціальна робота з сім’ями,
які опинились в складних
життєвих обставинах
[Електронний ресурс]

Л.М. Бура, головний спеціаліст відділу методичного
забезпечення соціальної роботи Івано-Франківського
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

24

60

Додаток 5

Назва заходу

Місце проведення

Хто брав участь

1

2

3

4

5

«Практичні рекомендації
для малих виробників
сільськогосподарської
продукції в умовах
виконання Угоди про
асоціацію з ЄС»

3. Круглий стіл щодо

обговорення Закону
України «Про добровільне
об’єднання територіальних
громад»
4. Участь у Дні депутата на
тему «Впровадження
Закону України «Про
добровільне об’єднання
територіальних громад»

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

Волошинський Богдан
Іванович, Шкварла Роман
Олексійович.
Чернігівський, Запорізький
та Миколаївський центри
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій
Надворняк Ярослава
Миколаївна, Шкварла
Роман Олексійович,
Ціховський Володимир,
заступник начальника
відділу рослинництва,
садівництва та переробки
продукції Департаменту
агропромислового розвитку
обласної державної,
працівники центрів 9
областей України
(Волинської,
Дніпропетровської,
Житомирської, Запорізької,
Івано-Франківської,
Кіровоградської,
Полтавської, Сумської,
Чернівецької )

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

Волошинський Богдан
Іванович

Івано-Франківська
обласна рада,
м. Івано-Франківськ.

Волошинський Богдан
Іванович,
посадові особи місцевого
самоврядування, депутати
місцевих рад

61

05.03.2015

2. Веб-конференція

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

12.03.2015

практична відеоконференція «Соборність
України: історичне минуле,
сучасні виклики, прогнози
на майбутнє»

17.03.2015

1. Міжрегіональна науково-

22.01.2015

№
п/п

Дата
проведення

УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ
В КОМУНІКАТИВНИХ ЗАХОДАХ У 2015 РОЦІ

Назва заходу

Місце проведення

Хто брав участь

Дата
проведення

1

2

3

4

5

8 районних рад

Волошинський Богдан
Іванович

7. Урочисте зібрання,

Івано-Франківська
обласна універсальна
наукова бібліотека імені
Івана Франка,
м. Івано-Франківськ

Волошинський Богдан
Іванович, Яковенко
Людмила Іванівна,
дирекція бібліотеки,
представники обласної
державної адміністрації
працівники бібліотеки,
громадськість міста

8. Презентація книжково-

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

9. Прес-конференція про

Готель «Надія»,
м. Івано-Франківськ

Яковенко Людмила
Іванівна, Бабій Людмила
Василівна, директор
обласної універсальної
наукової бібліотеки імені
Івана Франка та викладач
центру, Білоус Олег
Іванович, директор
Наукового інформаційноаналітичного Центру НАТО,
начальник науководослідної частини, доцент
кафедри політології
Прикарпатського
національного університету
імені Василя Стефаника,
кандидат політичних наук
Доктор Юрген
Вальхсхьофер і Вальтер
Шваб, представники Фонду
Ганса Зайделя (ФРН), ЗМІ

допомоги щодо підготовки
перспективного плану
формування
територіальних громад
області

присвячене 75- річчю
обласної універсальної
наукової бібліотеки імені
Івана Франка

ілюстративної виставки
«День Європи. Europe day»
до Днів Європи в Україні

підсумки проекту
«Формування
добровільних пожежних
дружин у сільських і
селищних громадах ІваноФранківської області»
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23,27-30.04.2015

6. Наданням методичної

13.05.2015

Бойчук Любомир
Васильович, Матковська
Марта Миколаївна,
викладач центру,
працівники відділу освіти
Тисменицької районної
державної адміністрації

18.05.2015

Тисменицька районна
державна адміністрація,
м. Тисмениця

20.05.2015

5. Круглий стіл на тему
«Нове антикорупційне
законодавство України»

08.04.2015

№
п/п

Дата
проведення

4

5

Івано-Франківський
про
підготовку
до обласний центр
затвердження
нового перепідготовки та
Закону
України
"Про підвищення кваліфікації
державну службу"
працівників органів
державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій,
м. Івано-Франківськ

Волошинський Богдан
Іванович, Шкварла Роман
Олексійович,
керівники 12 регіональних
центрів перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій

Івано-Франківський
обласний центр
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій,
м. Івано-Франківськ
Івано-Франківський
обласний центр
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій,
м. Івано-Франківськ
Одеський регіональний
інститут державного
управління НАДУ при
Президентові України,
м. Одеса

Яковенко Людмила
Іванівна, учасники ІІ туру
щорічного Всеукраїнського
конкурсу «Кращий
державний службовець»
2015 року в області

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

Бойчук Любомир
Васильович, Коник
Дмитро, консультант
служби зовнішніх зв’язків
Світового банку

11. Відео-міст

12. Тематична книжкова

виставка «Стань кращим»

13. Інтернет-спілкування

про підготовку до
ліцензування та про
структуру і зміст
майбутніх професійних
програм

14. Літня школа

«Удосконалення змісту і
форм навчання у процесі
підготовки фахівців галузі
знань «Державне
управління»
15. Робоча зустріч щодо
співпраці у сфері
професійного навчання
державних службовців та
посадових осіб місцевого
самоврядування

63

Волошинський Богдан
Іванович, Шкварла Роман
Олексійович,
працівники регіональних
центрів перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій
Волошинський Богдан
Іванович

08.06.2015

Волошинський Богдан
Іванович, голови
профкомів та
профорганізатори,
профактивісти, обрані під
час звітно-виборної кампанії
2014-2015 років

27.05.2015

3

Обласний комітет
профспілки працівників
державних установ,
м. Івано-Франківськ

09.06.2015

2

10. Надання методичної
допомоги

Хто брав участь

22.06.2015

1

Місце проведення

13-17.07.2015

Назва заходу

23.07.2015

№
п/п

Назва заходу

Місце проведення

Хто брав участь

Дата
проведення

1

2

3

4

5

17. Відео-конференція,

присвячена Дню
Незалежності України

18. Тематична виставка

навчальної,
документальної,
методичної літератури та
періодичних видань
«Соборність України: від
ідеї до сьогодення»
(на виконання п.14 Плану
заходів з підготовки та
відзначення в області 24-ї
річниці незалежності
України )

Тисменицька районна
рада,
м. Тисмениця

Волошинський Богдан
Іванович, Владика Ігор,
начальник відділу
адміністрування
Державного реєстру
виборців Івано-Франківської
ОДА, Лисюк Максим
голова Івано-Франківського
обласного осередку
Всеукраїнської громадської
організації «Комітет
виборців України»,
Ковальчук Володимир,
заступник директора ІваноФранківського
регіонального центру з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

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

Бойчук Любомир
Васильович, Шкварла
Роман Олексійович,
працівники 12 регіональних
центрів перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій

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

Яковенко Людмила
Іванівна

64

21.08.2015

з питань місцевих виборів

25.08.2015

16. Участь у Дні депутата

12.08.2015

№
п/п

Місце проведення

Хто брав участь

Дата
проведення

1

2

3

4

5

виставки «Соборність
України: від ідеї до
сьогодення»

20. Інформаційний захід з

питань обговорення змін
до Конституції України (в
частині децентралізації
влади)

21. Відео-спілкування з

питань обговорення
підготовки матеріалів для
ліцензування навчальної
діяльності центрів на
наступний період

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

Бойчук Любомир
Васильович, Яковенко
Людмила Іванівна, слухачі
тематичного постійно
діючого семінару «Ділова
українська мова у сфері
державного управління»

Бойчук Любомир
Васильович, державні
службовці, посадові особи
місцевого самоврядування
та представники Програми
«РАДА: підзвітність,
відповідальність,
демократичне
парламентське
представництво», що
впроваджується Фондом
Східна Європа за підтримки
Відділу демократії США з
міжнародного розвитку
(USAID) в рамках співпраці
із Верховною Радою
України та Адміністрацією
Президента України

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

Бойчук Любомир
Васильович, Надворняк
Ярослава Миколаївна,
Яковенко Людмила
Іванівна, Шкварла Роман
Олексійович ,регіональні
центри підвищення
кваліфікації державних
службовців та посадових
осіб місцевого
самоврядування
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07.09.2015

19. Презентація книжкової

08.09.2015

Назва заходу

11.09.2015

№
п/п

Назва заходу

Місце проведення

Хто брав участь

Дата
проведення

1

2

3

4

5

23. Прийом делегації

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

Волошинський Богдан
Іванович,
Бойчук Любомир
Васильович,
працівники центру

24. Інформаційна зустріч

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

Волошинський Богдан
Іванович, державні
службовці, посадові особи
місцевого самоврядування

Івано-Франківська
обласна рада,
м. Івано-Франківськ

Волошинський Богдан
Іванович, депутати
обласної ради

сільських і селищних голів
Чернігівської області

«Функціональна
децентралізація в Україні»,
зустріч-обмін думками
щодо актуальних питань
процесів реформування
місцевого самоврядування
та децентралізації в
Україні та обговорення
змін до Конституції
України в частині
децентралізації влади,
майбутнього
законодавчого
врегулювання
адміністративнотериторіального устрою та
місцевого самоврядування
25. Участь у роботі сесії
Івано-Франківської
обласної ради

29.09.2015

Волошинський Богдан
Іванович , керівники
регіональних центрів
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій

08.10.2015

Одеський регіональний
інститут державного
управління НАДУ при
Президентові України,
м. Одеса

щорічні Рішельєвські
академічні читання
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09.10.2015

22. Всеукраїнська нарада та

24.09.2015

№
п/п

Назва заходу

Місце проведення

Хто брав участь

Дата
проведення

1

2

3

4

5

27. Обмін досвідом у сфері

Чернівецький
регіональний центр
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій,
м. Чернівці

28. Участь у роботі

Конференц-зал готелю
«Надія»,
м. Івано-Франківськ

професійної підготовки
службовців відповідно до
сучасних вимог

міжнародної конференції
«Співпраця громади та
влади задля підвищення
якості та ефективності
надання адміністративних
послуг та наближення їх до
європейських стандартів»,
виступ директора центру
«Підходи до підвищення
кваліфікації
адміністраторів ЦНАПів
Івано-Франківської
області»
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Волошинський Богдан
Іванович, Яковенко
Людмила Іванівна,
слухачі тематичного
короткострокового семінару
«Планування службової
кар’єри» – спеціалісти
апарату та структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
державні службовці V-VII
категорій посад, активісти
молодіжних громадських
організацій
Волошинський Богдан
Іванович

29-30.10.2015

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

книг та інформаційних
видань
«Європейський тиждень.
Європейський тиждень
місцевої демократії»

Волошинський Богдан
Іванович, мережа Центрів
надання адміністративних
послуг в Івано-Франківській
області; Київський,
Харківський та Луцький
ЦНАПи, Одеський Центр
обслуговування громадян,
зарубіжні партнери з
Польщі та Естонії,

18-20.11.2015

26. Презентація виставки

12.10.2015

№
п/п

Назва заходу

Місце проведення

Хто брав участь

Дата
проведення

1

2

3

4

5

Фонд Ганса Зайделя,
міжнародної конференції м. Одеса
на тему «Вибори
відбулися. Що далі?»
(Аналіз результатів
місцевих виборів в Україні.
Перспективи
співробітництва в
контексті децентралізації)

30. Участь у роботі

Бойчук Любомир
Васильович, Яковенко
Людмила Іванівна, слухачі
тематичного
короткострокового семінару
«Планування службової
кар’єри» – спеціалісти
структурних підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів
Волошинський Богдан
Іванович, Фонд Ганса
Зайделя (ФРН), Національне
агентство України з питань
державної служби,
виступ директора центру
«Активізація соціальної
дієвості місцевих громад з
метою сталого розвитку
територій. Успішні
приклади громад ІваноФранківської області»

31. Презентація книжкової

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

Волошинський Богдан
Іванович, Яковенко
Людмила Іванівна, слухачі
тематичного постійно
діючого семінару «Ділова
українська мова у сфері
державного управління» –
посадовим особам місцевого
самоврядування та
державним службовцям

32. Відео-конференція щодо

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

Бойчук Любомир
Васильович, Надворняк
Ярослава Миколаївна,
Яковенко Людмила
Іванівна, Шкварла Роман
Олексійович, регіональні
центри підвищення
кваліфікації державних
службовців та посадових
осіб місцевого
самоврядування

виставки до Дня
місцевого самоврядування
в Україні

розробки професійної
програми підвищення
кваліфікації державних
службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад,
а також питання щодо
ліцензування діяльності
ЦППК
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26-27.11.2015

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

08.12.2015

ілюстративної виставки
пам’яті Героїв Революції
Гідності (на виконання
Указу Президента України
«Про відзначення у 2015
році Дня Гідності та
Свободи» від 9 листопада
2015 року №633/2015)

22.12.2015

29. Презентація тематичної

22.11.2015

№
п/п

Додаток 6

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМИ ЦЕНТРУ у 2015 РОЦІ
Працівник центру

Назва закладу, де проходив
навчання

Вид навчання, дата

Волошинський
Богдан Іванович,
директор центру

Інститут прикладних гуманітарних
досліджень спільно з Міністерством
юстиції України
в Івано-Франківській обласній
державній адміністрації.

Регіональний семінар (тренінг)
з питань застосування нового
антикорупційного законодавства,
30 січня 2015 року

Бойчук
Любомир
Васильович,
заступника директора
центру

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

Цифрове видавництво МЦФЕР
за сприяння Ради профспілок області в
м. Івано-Франківську
Тижневик «Головбух: Бюджет»
цифрового видавництва МЦФЕР,
м. Івано-Франківську
Цифрове видавництво МЦФЕР
за сприяння Ради профспілок області в
м. Івано-Франківську

Надворняк
Ярослава
Миколаївна,
завідувач навчальнометодичного відділу
центру

Висоцька
Ганна Миронівна,
методист навчальнометодичного відділу
центру

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

Івано-Франківський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
Івано-Франківський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
Інститут підвищення кваліфікації
керівних кадрів Національної академії
державного управління при
Президентові України
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Тематичний короткостроковий
семінар “Вільнопоширюване офісне
програмне забезпечення”,
24 та 26 лютого 2015 року
Тематичний короткостроковий
семінар “Впровадження нового
законодавства про державну службу”,
23 вересня 2015 року
Тематичний семінар для
працівників кадрових служб
«Застосування законодавчих новацій
у сфері праці у 2015 році»,
25 березня 2015 року
Всеукраїнський форум бухгалтерів
бюджетної сфери,
24 березня 2015 року
Тематичний семінар для
працівників кадрових служб
«Застосування законодавчих новацій
у сфері праці у 2015 році»,
25 березня 2015 року
Професійна програма підвищення
кваліфікації керівників та
викладачів навчальних закладів
системи підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації держаних
службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування,
13 - 18 квітня 2015 року,
05 - 08 жовтня 2015 року
Тематичний короткостроковий
семінар “Лідерство і формування
команди,
16-18 листопада 2015 року
Тематичний постійний діючий
семінар “Використання та
налаштування електронної пошти”,
14 травня 2015 року
Тематичному коротко строковому
семінарі «Сучасні освітні технології
в системі підвищення кваліфікації»,
11 - 14 жовтня 2015 року

Назва закладу, де проходив
навчання

Вид навчання, дата

Гайдай
Оксана Петрівна,
методист навчальнометодичного відділу
центру

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

Тематичний короткостроковий
семінар “Ефективне спілкування з
відвідувачами місцевих органів
влади”,
22 червня 2015 року
Тематичний короткостроковий
семінар “Планування службової
кар’єри”,
24-25 листопада 2015 року

Павлишин
Тарас Зенонович,
методист навчальнометодичного відділу
центру

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

Тематичний короткостроковий
семінар “Технічний захист
інформації”,
04 листопада 2015 року

Мазурак
Василь Михайлович,
завідувач навчальноорганізаційного
відділу центру
Петрик
Жанна Романівна,
спеціаліст І категорії
навчальноорганізаційного
відділу центру

Львівський регіональний інститут
державного управління Національної
академії державного управління при
Президентові України,
м. Львів

Тематичний короткостроковий
семінар «Технології електронного
урядування»,
08 - 10 червня 2015 року

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

Тематичний короткостроковий
семінар “Планування службової
кар’єри”,
24-25 листопада 2015 року

Працівник центру

Білецька
Любомира
Семенівна, головний
бухгалтер центру

Івано-Франківський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
Тижневик «Головбух: Бюджет»
цифрового видавництва МЦФЕР,
м. Івано-Франківськ

Шкварла
Роман Олексійович,
завідувач лабораторії
технічних засобів
навчання

Яковенко
Людмила Іванівна,
завідувач
методичного кабінету
центру

Цифрове видавництво МЦФЕР за
сприяння Ради профспілок області, м.
Івано-Франківськ
Івано-Франківський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
Івано-Франківський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій

70

Тематичний короткостроковий
семінарі “Концепція реформування
оплати праці в Україні”,
24 квітня 2015 року
Тематичний короткостроковий
семінарі “Впровадження системи
електронних державних закупівель”,
20 жовтня 2015 року
Всеукраїнський форум бухгалтерів
бюджетної сфери,
24 березня 2015 року
Семінар-навчання з питань охорони
праці,
26 березня 2015 року
Тематичний короткостроковий
семінарі “Впровадження системи
електронних державних закупівель”,
20 жовтня 2015 року
Тематичний короткостроковий
семінар “Сучасні інформаційні
технології у сфері державного
управління (ІІ рівень)”,
19 - 23 жовтня 2015 року
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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 2015 рік
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