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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 2017 рік
ВСТУП
2017 рік був особливим в діяльності центру, оскільки був першим роком
протягом якого центр, після набрання чинності Законом України «Про державну
службу» від 10.12.2015 року №889-VIII та, у зв’язку з цим, втратою належності посад
керівних працівників центру до посад державної служби (постанова Кабінету
Міністрів України від 22.07.2016 р. №65 «Про внесення змін до та визнання такими,
що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України), функціонував суто
як комунальний заклад післядипломної освіти державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування, а всі працівники центру працювали в статусі
педагогічних працівників.
Також 2017 рік був ювілейним, 20-им роком діяльності центру (центр створено
розпорядженням обласної державної адміністрації від 21.07.1997 року №530-р) у
сфері підвищення кваліфікації управлінських кадрів Прикарпаття.
Протягом року центром здійснювався пошук нових форм навчальної роботи,
активізувалася науково-пошукова та видавнича робота, презентувалися слухачам нові
видання центру, проводилися науково-практичні та відеоконференції, велася робота з
добору нових викладачів, відбувався обмін досвідом із регіональними ЦППК,
працівники центру брали участь у комунікативних заходах, що проводилися за його
межами.
1. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ЦЕНТРУ
У звітному періоді центр працював відповідно до затвердженого засновниками
перспективного плану роботи, плану-графіка підвищення кваліфікації кадрів у центрі
на 2017 рік, затвердженого засновниками та погодженого із Національним агентством
України з питань державної служби.
У звітному періоді відповідно до об’єктивних причин, обґрунтованих додаткових
завдань і потреб навчання кадрів, первинний план-графік на 2017 рік за погодженням
із засновниками уточнювався і актуалізувався.
Основною значною зміною плану-графіка навчань у центрі було вилучення з
плану 14 виїзних навчань щодо впровадження Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», оскільки Верховна Рада України в 2017 році не прийняла
закон у кінцевій редакції. Ці навчання замінили навчаннями іншої актуальної
тематики: на виконання директивних документів Кабінету Міністрів України,
доручення засновників і заявок місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування.
Всього у 2017 році за погодженням із засновниками з плану-графіка було
вилучено 17 запланованих навчальних заходів та додатково включено 4 інші
навчальні заходи, проведено 1 заміну (перелік змін плану-графіка подано у додатку
1).
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Проведені зміни і уточнення плану-графіка навчань у центрі на 2017 рік не
вплинули на зниження основних планових показників роботи центру щодо
охопленням навчанням посадовців. Всього у звітному періоді проведено 103 навчальні
заходи (при 116 планових), на яких навчання пройшли 3814 слухачів (при 2533 за
планом) у тому числі 3281 державний службовець та посадова особа місцевого
самоврядування (за формою звітності Нацдержслужби). Інформація щодо категорій
слухачів (у порівнянні з минулими роками) подана у додатку 2.
Таким чином, незважаючи на те, що план-графік навчань в центрі на 2017 рік за
кількістю навчальних заходів був зменшений до 88,9 відсотка, за загальною кількістю
охоплених навчанням слухачів, він перевиконаний –150,6 відсотка плану (докладніша
інформація подана в додатку 3).
В підсумку обсяг навчальної роботи у людино-днях щодо навчання працівників
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування за кошти
загального фонду обласного бюджету склав відповідно 6184 (при плані 4766) людиноднів, або 126,7 відсотка до плану. Обсяг навчальної роботи у людино-днях щодо
навчання працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади в
області за кошти державного бюджету склав 44 (при плані 100) людино-дні, або 44,0
відсотка до прогнозних показників у зв’язку із обмеженням їх фінансування на цілі
навчання персоналу.
Характеристику інтенсивності навчальної діяльності центру в 2007-2017 роках
подано додатку 4.
2. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС. НАУКОВЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
Слухачами центру в 2017 році були працівники апаратів обласної та районних
державних адміністрацій, їх структурних підрозділів; працівники територіальних
органів центральних органів виконавчої влади; працівники виконавчих апаратів
обласної та районних рад; працівники сільських, селищних, міських рад та їх
виконавчих комітетів; працівники рад об’єднаних територіальних громад; керівники
та спеціалісти підприємств, установ та організацій; депутати місцевих рад.
Освітній процес з підвищення кваліфікації здійснювався центром за
професійними програмами підвищення кваліфікації, програмами тематичних постійно
діючих, короткострокових та виїзних семінарів.
У звітному періоді центром постійно впроваджувалися в освітній 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 за місцем праці
слухачів.
У 2017 році в центрі за всіма видами навчання підвищили кваліфікацію
3814 слухачів (при плані 2533), що на 1036 осіб (на 37,3 відсотка) більше, ніж у 2016
році (2778 осіб). Протягом року навчання в центрі пройшли 1419 молодих посадовців
віком до 35 років, або 37,2 відсотка всіх слухачів, що в порівнянні із 2016 роком – на
271 молодого посадовця віком до 35 років або на 19,1 відсотка більше.
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Протягом року центром всього проведено 103 освітні заходи, в тому числі за
видами підвищення кваліфікації слухачів:
- за професійними програмами підвищення кваліфікації 4;
- на тематичних короткострокових семінарах
- 76;
- на тематичних постійно діючих семінарах
6;
- на тематичних виїзних одноденних семінарах
- 17.
Показники освітньої діяльності центру в 2017 році у порівнянні з попередніми
роками подані на діаграмі 1, у таблицях 1 і 2.
Діаграма 1

Порівняння показників навчальної діяльності центру в 2007-2017 роках
(за чисельністю слухачів і видами підвищення кваліфікації)
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Таблиця 1

Вид підвищення кваліфікації
Професійні програми підвищення

1 кваліфікації
2 Тематичні короткострокові семінари
3 Тематичні постійно діючі семінари
ВСЬОГО:

Кількість слухачів
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

305 416 376 306 399 266 251 172

2015

2016

2017

45

302

81

1227 1228 1413 1518 2312 2981 2862 3095 2479 2385 3597
259 348 280 349 330 428 523 337 156 91 136
1791 1992 2069 2173 3041 3675 3636 3604 2680 2778 3814

Як видно з таблиці 3, останні десять років щороку постійно і суттєво зростає
кількість посадовців області, які проходять навчання з підвищення кваліфікації в
центрі: від близько 2 тис. в 2007 році до майже 4 тис. в 2017 році. Основним і масовим
видом підвищення кваліфікації є тематичні короткострокові семінари.
Так, у 2017 році кількість осіб, які пройшли навчання за професійними
програмами підвищення кваліфікації, склала 2,1 відсотка від загального числа
слухачів центру, а за програмами тематичних постійно діючих семінарів та
тематичних короткострокових семінарів – відповідно 3,6 та 94,3 відсотка.
6

№ п/п

Таблиця 2

Кількість навчальних заходів
Вид навчального заходу

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

Професійні програми підвищення
кваліфікації

16

19

18

13

16

12

13

10

4

13

4

2

5-денні тематичні семінари

1

–

1

2

1

1

–

–

–

–

–

3

4-денні тематичні семінари

–

–

–

–

1

0

1

0

0

1

1

4

3-денні тематичні семінари

29

20

22

15

16

21

17

21

25

11

13

5

2-денні тематичні семінари

3

5

5

14

10

25

21

19

29

17

23

6

1-денні тематичні семінари

11

16

20

20

37

38

40

49

43

62

56

7

Тематичні постійно діючі семінари
ВСЬОГО:

17
77

19
79

18
84

20
84

19 21 27 17
9
6
6
100 118 119 116 110 110 103

З таблиці 2 видно, що починаючи з 2011 року кількість навчальних заходів, що
проводяться центром в рік перевищує сотню, але поряд з цим в останні роки у зв’язку
із обмеженням фінансуванням знижується попит на довготривалі навчання. Зниження
кількості навчань державних службовців за професійними програмами підвищення
кваліфікації в 2017 році можна пояснити ще й тим, що після набрання чинності
законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 року №889-VIII частина
посад в органах влади була виведена за межі державної служби.
У звітному періоді центром реалізовано всього 59 освітніх програм, з них 4
професійні програми підвищення кваліфікації, 3 програми тематичних постійно
діючих семінарів, 49 програм тематичних короткострокових семінарів та 3 програми
виїзних тематичних семінарів (діаграма 2, таблиця 3):
Діаграма 2

Навчальні програми, реалізовані в 2016-2017 роках

53

60

49

кількість програм

50
40
30
20
4

3

3

4

3

10

3

0
2016

Професійні програми
Постійно діючі семінари

2017

роки

Короткострокові семінари
Виїзні семінари

В центрі постійно розробляються та впроваджуються у освітній процес нові
освітні програми актуальної тематики, оновлюються ті програми, що не втратили
7

актуальності. Так, протягом 2017 року центром із реалізованих 59 освітніх програм
розроблено 41 нову, оновлено 13 існуючих програм, що складає 91,5 відсотка від
загального числа реалізованих освітніх програм.
У звітному періоді навчання проводилося лише за 5 розробленими в попередні
роки і не зміненими освітніми програмами, що складає 8,5 відсотка від загального
числа реалізованих у 2017 році програм.
Таблиця 3

Період

Розроблено програм
ПППК

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

2
2

ЗА РІК

КТС
2

Оновлено програм

ПДТС

ВТС

ВСЬОГО

ПППК

КТС

ПДТС

ВТС

ВСЬОГО

1
1
2

-

2
3
6
3
6
4
7
6
4
41

1
1
2

1
1
2
2
2
3
11

-

-

2
2
2
2
2
3
13

3
6
2
4
4
6
6
4
37

До проведення занять зі слухачами центру у 2017 році залучено на договірних
умовах 180 викладачів, в тому числі 45 науково-педагогічних та педагогічних
працівників вищих закладів освіти, 119 працівників органів влади різного рівня та 16
представників громадських організацій.
З числа викладачів центру: 42 особи або 23,3 відсотка – викладачі з науковим
ступенем, з них докторів наук – 7, у тому числі професорів – 5, кандидатів наук – 35
(з них 8 або 22,9 відсотка від числа кандидатів наук – кандидати наук з державного
управління), 11 магістрів державного управління та 11 магістрів державної служби
(діаграма 3):
Діаграма 3

Якісний склад викладачів центру у 2016 - 2017 роках
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У 2017 році навчальні заняття з слухачами у центрі проводили науковопедагогічні працівники провідних вищих закладів освіти міст Івано-Франківська
та Львова, керівники та провідні фахівці апарату та структурних підрозділів
обласної державної адміністрації, обласної ради, виконавчих комітетів ІваноФранківської та Калуської міських рад, працівники громадських та благодійних
організацій та 7 штатних педагогічних працівників центру.
Протягом 2017 року із загальної кількості академічних годин – 1405, докторами
наук, професорами та кандидатами наук проведено 413 академічних годин або 29,4
відсотка від загальної кількості, у тому числі докторами наук, професорами – 30
академічних годин (2,1 відсотка), а кандидатами наук – 383 академічні години (27,3
відсотка), з них кандидатами наук з державного управління проведено 92 академічні
години (24,0 відсотка від кількості годин, проведених кандидатами наук) (діаграма 4):
Діаграма 4
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Освітня робота у центрі в 2017 році проводилася за такими напрямками:
- ефективне урядування;
- представлення інтересів України на міжнародній арені та розвитку туризму в
Україні;
- державна політика в сфері євроатлантичної інтеграції України;
- децентралізація фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової
основи місцевого самоврядування;
- національно-патріотичне виховання;
- вивчення англійської мови;
- організація та здійснення закупівель;
- розвиток громадянських компетентностей у державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування;
- захист персональних даних;
- протидія дискримінації;
- інноваційний розвиток;
- розвиток міжмуніципального співробітництва;
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- впровадження законодавства у сфері державної служби;
- запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в
органах місцевого самоврядування;
- взаємодія органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з
громадськістю в процесі формування та реалізації державної політики, в тому числі на
регіональному рівні;
- впровадження електронного урядування;
- гендерна політика;
- детінізація доходів та відносин у сфері зайнятості населення;
- навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг;
- протидія торгівлі людьми;
- формування та виконання місцевих бюджетів, здійснення контролю за
дотриманням вимог бюджетного законодавства;
- ділова українська мова у сфері державного управління;
- підвищення правової освіти населення;
- ефективне спілкування з відвідувачами місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування;
- електронний документообіг.
Інформацію про підвищення кваліфікації слухачів центру за напрямками
звітному періоді наведено в додатку 5.
У 2017 році з пріоритетних напрямків навчання слухачів центру (перелічених
вище) найбільш актуальними були такі:
- впровадження нового законодавства про державну службу;
- запобігання та протидії корупції;
- організація та здійснення публічних закупівель;
- місцевий розвиток, ефективне врядування, зміцнення матеріальної та
фінансової основи місцевого самоврядування;
- соціальна політика;
- вивчення англійської мови;
- інформаційні технології.
2.1. Підвищення кваліфікації державних службовців з питань впровадження
нового законодавства про державну службу.
З метою належного впровадження Закону України «Про державну службу»
від 10.12.2015 року №889-VІІІ та 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 2017 році
проведено чотири навчання керівників служб управління персоналом апаратів
і структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій на
тематичному короткостроковому семінарі «Впровадження нового законодавства
про державну службу», якими охоплено 140 слухачів – керівників і працівників
служб управління персоналом апаратів і структурних підрозділів обласної державної
адміністрації та апаратів районних державних адміністрацій.
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Питання щодо впровадження нового законодавства у сфері державної служби
центром в 2017 році було включено до навчальних модулів професійних програм
підвищення кваліфікації державних службовців – керівників і спеціалістів
структурних підрозділів райдержадміністрацій, категорій посад "Б" та "В". Всього
навчанням за професійними програмами було охоплено 36 державних службовців, з
них 19 керівників категорії посад «Б» і 17 спеціалістів категорії посад «В»
структурних підрозділів райдержадміністрацій.
Окремі питання щодо впровадження нового законодавства у сфері державної
служби також були включені центром до освітніх програм таких тематичних
короткострокових семінарів: «Захист прав та інтересів дітей», «Актуальні питання
удосконалення діяльності державних службовців», «Правове регулювання трудових
відносин та соціального забезпечення працівників державних установ», «Лідерство у
публічному управлінні», «Основи етикету публічного управлінця», «Службова кар’єра
державного службовця», «Комунікативні технології у сфері публічного управління»,
навчанням на яких охоплено 191 державного службовця.
Всього у 2017 році центром навчанням з питань впровадження нового
законодавства у сфері державної служби охоплено 367 державних службовців.
2.2. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі
в органах місцевого самоврядування» від 06.07.2011 року №642 та постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 20152017 роки» від 29.04.2015 року №265 центром в 2017 році проводилися навчання
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань
запобігання і протидії проявам корупції, етичної поведінки, врегулювання
конфлікту інтересів.
З цією метою у звітному періоді розроблено та оновлено 5 програм
спеціалізованих тематичних семінарів, у тому числі 2 програми тематичних
короткострокових семінарів «Застосування антикорупційного законодавства
в органах виконавчої влади» для уповноважених осіб з питань запобігання
та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації
та райдержадміністрацій, «Застосування антикорупційного законодавства в
органах місцевого самоврядування» для уповноважених осіб з питань запобігання
та виявлення корупції – працівників виконавчих апаратів районних рад,
міськвиконкомів та 3 програми виїзних тематичних семінарів, з них 2 програми
«Окремі питання практичного застосування нового антикорупційного
законодавства» для працівників Івано-Франківської Державної екологічної інспекції
та працівників Івано-Франківського виконавчого комітету і «Система електронного
декларування: подання та заповнення електронних декларацій» для працівників
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад.
Навчанням на цих семінарах охоплено всього слухачів – 1881, з них 792
працівники органів місцевого самоврядування, 766 працівників місцевих органів
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виконавчої влади, 92 працівники територіальних органів центральних органів
виконавчої влади та працівників бюджетних установ – 231.
Питання антикорупційної тематики були включені до освітніх програм 11
тематичних семінарів, на яких навчалися керівники служб управління персоналом
структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій; спеціалісти
районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, керівники і
спеціалісти обласної і районних державних адміністрацій – учасники другого туру
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», працівники служб у
справах дітей облдержадміністрації та райдержадміністрацій, районних рад,
міськвиконкомів та рад об’єднаних територіальних громад; бухгалтери структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
районних
рад,
міськвиконкомів та рад об’єднаних територіальних громад.
Модулі з вивчення нового антикорупційного законодавства України були
включені до чотирьох оновлених професійних програм підвищення кваліфікації
державних службовців – керівників та спеціалістів структурних підрозділів
райдержадміністрацій категорій посад "Б" та "В" та посадових осіб місцевого
самоврядування – бухгалтерів сільських та селищних рад і секретарів сільських та
селищних рад. За цими програмами проведено чотири навчання, якими охоплено
всього 81 слухача, з них 36 державних службовців та 45 посадових осіб місцевого
самоврядування.
Всього у звітному періоді різними навчаннями з питань запобігання і протидії
проявам корупції охоплено 2166 слухачів, в тому числі 931 державного службовця
місцевих органів влади, 885 посадових осіб місцевого самоврядування, 92 державних
службовців територіальних органів центральних органів виконавчої влади та 258
працівників бюджетних установ.
2.3. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування з питань організації та здійснення публічних
закупівель.
На базі комп’ютерного класу проведено 11 тематичних семінарів з питань
практичних аспектів використання електронної системи публічних закупівель
працівниками місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування
та бюджетних установ і організацій області.
Навчання на семінарах пройшли 185 слухачів, в тому числі посадових осіб
місцевого самоврядування – 42, державних службовців місцевих органів виконавчої
влади – 43, працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади
– 2, інших працівників бюджетних установ – 98.
Окремі теми занять правових та практичних аспектів використання електронної
системи публічних закупівель було включено до освітніх програм тематичних
короткострокових семінарів «Бухгалтерський облік і звітність у сільських і селищних
радах в умовах реформи децентралізації фінансової системи» та «Бухгалтерський
облік та звітність у бюджетних установах», навчанням на яких охоплено 157 слухачів,
в тому числі посадових осіб органів місцевого самоврядування – 101, державних
службовців місцевих органів виконавчої влади – 40, інших працівників бюджетних
установ – 16.
12

Всього навчаннями з питань організації та здійснення електронних публічних
закупівель центром охоплено 364 слухачі, в тому числі державних службовців
місцевих органів виконавчої влади – 83, працівників територіальних органів
центральних органів виконавчої влади – 2, посадових осіб місцевого самоврядування
– 161 та інших працівників бюджетних установ – 118.
2.4. Навчання посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих
рад та старост з питань місцевого розвитку, ефективного врядування, зміцнення
матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування.
На виконання розпоряджень Кабінету Мiнiстрів України вiд 03.04.2017 року
№275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до
2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» (крок 78 заходу 6.1) і від
13.09.2017 року №682-р «Про затвердження плану заходів на 2017 рік, спрямованих на
активізацію реформування місцевого самоврядування та державну підтримку
добровільного об’єднання територіальних громад» (абзац 10 пункту 4) та на
виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 20.03.2017 року №159
«Про регіональний план заходів з підтримки розвитку місцевого самоврядування та
створення об’єднаних територіальних громад на 2017 рік» в центрі протягом 2017
року проводилося підвищення фахового рівня посадових осіб місцевого
самоврядування (у тому числі старост) і депутатів місцевих рад з питань місцевого
розвитку, ефективного врядування, зміцнення матеріальної та фінансової основи
місцевого самоврядування, реформування місцевого самоврядування та добровільного
об’єднання територіальних громад.
Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації, до яких
включено навчальні модулі: «Територіальна організація влади. Місцеве
самоврядування в Україні»; «Управління місцевими фінансами та бюджетом»;
«Окремі власні і делеговані повноваження виконавчих органів сільських і селищних
рад», пройшли 22 бухгалтери і 23 секретарі сільських та селищних рад.
Ця тематика або окремі її питання в звітному періоді центром також були
включені до 19 освітніх програм тематичних семінарів за якими проведено 30
навчань слухачів центру на тематичних короткострокових семінарах, на яких
пройшли навчання 750 слухачів, з них 459 працівників органів місцевого
самоврядування, 172 державних службовці місцевих органів виконавчої влади та 119
працівників державних установ.
Всього у центрі в 2017 році навчаннями охоплено 1548 посадових осіб місцевого
самоврядування або 40,6 відсотків від загальної кількості охоплених навчанням
слухачів, у тому числі 620 депутатів місцевих рад, 10 старост та 93 працівники рад
об’єднаних територіальних громад.
2.5. 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 центрі протягом року на тематичних короткострокових семінарах з питань
реалізації державної соціальної політики пройшли навчання 164 слухачі, з них
37 працівників органів місцевого самоврядування, 78 державних службовців місцевих
органів виконавчої влади та 49 інших працівників державних установ.
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2.6. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування з вивчення англійської мови.
На виконання Указу Президента України від 16.11.2015 року № 641/2015 «Про
оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» та розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 14.12.2015 р. №862 «Про затвердження плану
заходів щодо популяризації вивчення англійської мови на 2016 рік» центром у 2017
році продовжено виконання плану заходів щодо популяризації вивчення
англійської мови. Навчанням за розробленою програмою тематичного постійно
діючого семінару “Англійська мова” охоплено 14 осіб, в тому числі 12 державних
службовців місцевих органів виконавчої влади та 2 працівники бюджетних установ.
До професійної програми підвищення кваліфікації спеціалістів структурних
підрозділів районних державних адміністрацій включено заняття «Методичні
підходи щодо самостійного вивчення англійської мови з використанням ресурсів
мережі Інтернет та бібліотек області», до проведення якого залучено працівників
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка. Навчання пройшли 17
слухачів.
На веб-сайті центру розміщено посилання (лінки) на Інтернет-ресурси, які
допомагають користувачам самостійно вивчити іноземні (у тому числі англійську)
мови та веб-сайти бібліотек англомовної літератури.
Всього протягом 2017 року у центрі з питань виконання плану заходів щодо
популяризації вивчення англійської мови всього охоплено 31 слухача, з них
29 державних службовців і 2 працівники бюджетних установ області.
2.6. Навчання з питань інформаційних технологій
В 2017 році центром на базі комп’ютерного класу проведено 20 тематичних
семінарів з питань комп’ютерної грамотності для працівників місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ
і організацій.
Навчаннями охоплено 364 слухача, у тому числі 152 державних службовців
місцевих органів виконавчої влади, 91 посадова особа місцевого самоврядування, 3
державні службовці територіальних органів центральних органів виконавчої влади
і 118 працівників бюджетних організацій.
Лабораторією технічних засобів навчання центру у звітному періоді забезпечено
технічну підтримку п’яти відео-конференцій, що організовувалися та проводилися
центром в співпраці з іншими регіональними закладами підвищення кваліфікації.
3. 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 2017 році на базі центру проходив другий тур щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», який є одним із видів
підвищення кваліфікації державних службовців.
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Для належної підготовки учасників другого туру щорічного Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний службовець» до участі у конкурсних випробуваннях
центром проведено два навчання на тематичному короткостроковому семінарі
«Актуальні питання удосконалення діяльності державних службовців». У
навчаннях прийняли участь 32 слухачі – державні службовці місцевих органів
виконавчої влади (в тому числі 20 осіб або 62,5 відсотка віком до 35 років), з них 14
керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (в тому числі 3
– обласної державної адміністрації та 11 – районних державних адміністрацій) і 18
спеціалістів структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (в тому числі
6 – обласної державної адміністрації та 12 – районних державних адміністрацій).
Учасниками другого туру стали 25 (з них 14 осіб або 56,0 відсотка віком до
35 років), в тому числі 2 керівники і 6 спеціалістів обласної державної адміністрації та
8 керівників і 9 спеціалістів районних державних адміністрацій.
Підсумком якісного проведення першого і другого турів конкурсу в області
стало те, що у третьому турі конкурсу, на загальнодержавному рівні, переможцем
серед працівників районних державних адміністрацій у номінації «Кращий
спеціаліст» стала головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку
управління економічного розвитку, торгівлі і туризму Косівської районної державної
адміністрації І.В.Дімбровська, а лауреатом за четверте місце серед працівників
обласних державних адміністрацій у номінації «Кращий керівник» став начальник
відділу транспорту та зв’язку управління інфраструктури та організаційно-кадрової
роботи департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
обласної державної адміністрації Ю.М.Труханівський.
Дані про участь державних службовців у першому та другому турах щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» подано в додатку 6.
Динаміка участі державних службовців у другому туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» за 2009–2017 роки
приведена на діаграмі 5:
Діаграма 5
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Як видно з додатку 6 та діаграми 5, в останні три роки знижується активність
державних службовців області, особливо структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, щодо участі у конкурсі. Низьку активність проявляють державні
службовці – керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.
Аналіз також показує, що в силу суб’єктивних та об’єктивних причин не всі
переможці І туру конкурсу беруть участь у ІІ турі.
4. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА І ВИДАВНИЧА РОБОТА
Науково-методична робота в центрі зосереджувалась на впровадженні новітніх
освітніх технологій, на досягненні якісно нового рівня підготовки кадрів для
успішного функціонування державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування, на творчому підході до організації навчального процесу.
Розробка власної інтелектуальної продукції, удосконалення форм контролю
знань та перевірки професійної підготовки слухачів було спрямоване на
удосконалення навчань з підвищення професійної компетентності управлінських
кадрів та якісне навчально-методичне забезпечення навчань.
Працівники центру спільно з викладачами вищої школи, працівниками обласної
державної адміністрації та обласної ради здійснювали роботу з підготовки навчальнометодичних матеріалів, інформаційних видань та електронних ресурсів.
В звітному періоді проведено чотири засідання навчально-методичної ради
центру:
- 25 січня – схвалено План роботи навчально-методичної ради на І півріччя 2017
року, план підготовки видань та випусків «Електронної бібліотеки» в центрі на
І півріччя 2017 року; розглянуто і рекомендовано до друку навчальний посібник
М.М. Климчука «Організація і проведення земельних аукціонів (земель
сільськогосподарського призначення): методичний посібник в запитаннях і
відповідях» в серії «Навчально-методичні матеріали»;
- 5 квітня – рекомендовано до друку навчально-методичний посібник
А.В. Мазака «Взаємодія інститутів громадянського суспільства та держави» в серії
«Навчально-методичні матеріали»;
- 25 травня – рекомендовано до друку навчально-методичний посібник
В.М. Кушнірюка «Мистецтво публічного виступу управлінця: підготовка,
оформлення, проведення, аналіз» в серії «Навчально-методичні матеріали»;
- 30 серпня – розглянуто і рекомендовано до друку навчальний посібник
С.Д. Литвин-Кіндратюк «Ритуалізована поведінка в діловому спілкуванні» в серії
«Навчально-методичні матеріали».
У 2017 році вийшли друком нові видання: в серії «Навчально-методичні
матеріали» – 4 (чотири) видання (69, 70, 71, 72-ий випуски); в серії «Довідковоінформаційні матеріали» – 11 (одинадцять) видань (від 105/17 до 115/17) та
позасерійні – 4 (чотири) видання.
Центром в поточному році започатковано нове видання – збірник наукових
статей «Професійна освіта управлінських кадрів: проблеми, дослідження, досвід»,
яке спрямоване на удосконалення навчань державно-управлінських кадрів відповідно
до норм нового Закону України «Про державну службу» та впровадження нових
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методик підвищення кваліфікації. Перший випуск збірника наукових статей
працівників і викладачів центру було приурочено до 20-річчя діяльності центру (19972017 рр.).
Протягом звітного періоду в центрі введено нову форму підсумкового контролю
знань, яке проводилося як комплексна перевірка знань з модулів, передбачених
навчальним планом. З цією метою підготовлено збірники тестових завдань для
перевірки рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування.
В серії «Довідково-інформаційні матеріали» вийшли друком випуски:
• «Тестові завдання для перевірки рівня професійної компетентності
слухачів професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»; вип. 110/17;
• «Тестові завдання для перевірки рівня професійної компетентності
слухачів професійної програми підвищення кваліфікації головних бухгалтерів,
спеціалістів з бухгалтерського обліку виконавчих комітетів місцевих рад»; вип.
112/17;
• «Збірник тестових завдань для перевірки рівня професійної
компетентності слухачів професійної програми підвищення кваліфікації
державних службовців категорій посад «Б», «В»; вип. 114/17.
Тестування проводилось за питаннями, складеними у повній відповідності до
тем, які були розкриті під час навчання за професійними програмами підвищення
кваліфікації або були винесені для самостійного опрацювання.
Також центром упроваджено інноваційний метод контролю знань –комп’ютерне
тестування, яке було підготовлено для здійснення підсумкового контролю знань з
питань організації діловодства на тематичному короткостроковому семінарі «Окремі
питання роботи з документами у місцевих органах виконавчої влади» для
начальників загальних відділів апаратів райдержадміністрацій та міськвиконкомів.
Продовжено роботу над розробкою методичних матеріалів на електронних
носіях. У звітному періоді підготовлено випуск серії «Бібліотека державного
службовця», який містить навчальні посібники з формування комунікаційних і
ораторських здібностей, методичні рекомендації з вироблення вмінь оптимізації
ділової комунікації, зокрема конфліктної взаємодії, та корисні рекомендації з
подолання проблем поведінки особи в конфліктних ситуаціях, а також збереження
самоконтролю у процесі спілкування з відвідувачами місцевих органів влади.
Електронний матеріал підготовлено для слухачів тематичного короткострокового
семінару «Ефективне спілкування з відвідувачами місцевих органів влади».
Оперативно надавалася інформаційна та консультаційна допомога слухачам з
питань роз’яснення щодо застосування положень Закону України «Про державну
службу», зокрема: про зміну істотних умов праці, систему та розміри оплати праці;
подання електронних декларацій; профілі професійної компетентності посади,
оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
Для методичного забезпечення навчань на тематичних короткострокових
семінарах та виїзних одноденних семінарах підготовлено:
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- «Оплата праці державних службовців та інших працівників державних
органів в 2017 році» – серія «Довідково-інформаційні матеріали» вип.107/17;
- «Особливості подання електронних декларацій у 2017 році. Поради
декларантам» – серія «Довідково-інформаційні матеріали» вип.109/17;
- «Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про
запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю» – позасерійне
видання;
- «Загальні рекомендації Національного агентства з питань запобігання
корупції при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» –
роздатковий матеріал;
- «Впровадження нового законодавства про державну службу» –
роздатковий матеріал;
- «Оцінюємо результати службової діяльності» – роздатковий матеріал;
- Електронна версія нового видання, яке вийшло друком у типографії
«Практика застосування Закону України «Про державну службу» (автор С.В.
Онищук) – [Електронний ресурс].
Практично всі групи слухачів отримали методичні матеріали, що містять
законодавчі та нормативні акти щодо регулювання основних питань роботи
державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування, нові
нормативно-правові документи, практичні поради, які дають змогу поліпшити
професійну підготовку та сприяють ефективному засвоєнню знань.
Друк та тиражування видань, авторами яких є викладачі вищих навчальних
закладів міста, практики державного управління та працівники центру здійснювалося
на базі лабораторії технічних засобів навчання.
Перелік видань 2017 року подано у додатку 7.
Протягом 2017 року освітній процес в центрі забезпечувався різними видами
навчально-методичних матеріалів, із них:
– тираж нових видань:
• друкованих – 1049 примірники;
• в електронному форматі – 69 компакт-дисків.
– тираж роздаткового матеріалу – 470 примірників.
– додатковий тираж видань попередніх років – 405 примірників.
Всього на базі лабораторії технічних засобів навчання центру за 2017 рік
надрукувано 1988 примірників навчально-методичних матеріалів. Здійснено запис
нових видань в електронному форматі – 69 компакт-дисків.
Також у 2017 році слухачам видано 395 примірників типографського тиражу та
265 примірників інформаційних матеріалів від газети «Все про бухгалтерський
облік».
У роботі бібліотеки центру особлива увага приділялася організації тематичних
виставок до навчань на тематичних короткострокових семінарах та за професійними
програми підвищення кваліфікації. Із фондів бібліотеки центру протягом навчального
періоду підібрані матеріали для 43 тематичних виставок наукової, навчально18

методичної літератури та періодичних видань, а також 14 книжково-ілюстративних
виставок до знаменних і пам’ятних дат.
Бібліотека впроваджує інноваційні форми забезпечення навчального процесу
матеріалами для самоосвіти: здійснює підбір джерел інформації, проводить
індивідуальні та групові консультації для підготовки слухачів до проведення
підсумкового тестування, презентує нові методичні розробки центру, як друковані,
так і на електронних носіях.
Центром щорічно передплачуються періодичні видання центральних органів
виконавчої влади України, що забезпечує оперативний доступ до урядової інформації,
офіційних публікацій законів та законодавчих актів. Бібліотекою центру на 2018 рік
оформлено передплату 13 найменувань газет та журналів на суму 9 900 грн.
5. КОМУНІКАТИВНІ ЗАХОДИ ТА НАДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ
Протягом 2017 року центр організовував та брав участь у різноманітних
комунікативних заходах.
Спільно із колегами з регіональних центрів перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій проведено 5 відео-конференцій, які
були приурочені до:
– Дня Соборності та Свободи України «Виклики соборності України: 2017 рік»;
– Дня пам’яті героїв Крут «Символ патріотизму і жертовності» (включення м.
Чернігова з Меморіального комплексу «Пам`яті героїв Крут»);
– 26-ої річниці Незалежності України «Україна починається з громади»;
– підготовці та поданню пропозицій на колегію Національного агентства України
з питань державної служби з питання реформування системи підготовки, спеціалізації
та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування;
– наукових читань «Століття революційних перетворень і державотворення в
Україні (1917-2017 рр.)» на виконання Указу Президента України від 22.01.2016 року
№17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921
років».
З метою реалізації в області державної політики національної пам’яті та
національно-патріотичного виховання молоді центром було організовано проведення
різноманітних комунікативних заходів, а саме:
– «круглий стіл» на тему «Символ патріотизму і жертовності» (до Дня пам’яті
героїв Крут);
– тематична виставка-реквієм «Революція Гідності – вшанування Героїв
Небесної Сотні»;
- книжково-ілюстративні виставки до 203-ої річниці з дня народження Тараса
Шевченка в аудиторіях центру;
– добірка копій унікальних матеріалів із фондів Державного архіву області
«Прикарпаття у вихорі Другої світової війни», присвячена подіям і долям людей
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періоду Другої світової війни на Прикарпатті (організовано спільно з Держаним
архівом області);
– книжково-ілюстративна виставка «З Днем народження, моя Україно!» до
річниці проголошення незалежності України;
– книжково-документальна експозиція копій історичних документів із фондів
Державного архіву області в рамках відзначення 75-ої річниці створення
Української Повстанської Армії (УПА) (спільно з Держаним архівом області) та
виставка, присвячена 73-й річниці визволення України від нацистських
загарбників період Другої світової війни 1939-45рр.;
– тематична виставка «Я пам’ятаю… Я не забуду…», присвячена
революційним подіям на Євромайдані в листопаді 2013 - лютому 2014 рр.;
– тематична добірка «Трагічна сторінка нашої пам’яті», приурочена до Дня
вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років.
У 2017 році Україна відзначила десяту річницю проведення Європейського
тижня місцевої демократії. Перший «Європейський тиждень» в Україні було
проведено 15-22 жовтня 2007 року на виконання Указу Президента України від 27
вересня 2007 року №922/2007 «Про Європейський тиждень місцевої демократії». 11
жовтня 2017 року в рамках проведення Європейського тижня місцевої демократії в
центрі розгорнуто ювілейну виставку книг та інформаційних видань, яка популяризує
європейські стандарти та кращі практики місцевого і регіонального розвитку
територій України.
Протягом року проведено 13 інформаційних зустрічей з представником газети
«Все про бухгалтерський облік» для бухгалтерів сільських, селищних рад,
працівників районних державних адміністрацій, бюджетних установ, спеціалістів
з бухгалтерського обліку сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних
громад, під час яких передано слухачам інформаційні матеріали (всього
265 примірників).
Інформація про комунікативні заходи за участю працівників центру подана в
додатку 8.
6. 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
2017 році склав 1762,2 тис. грн., що складає 99,9 відсотка від планового показника.
Власні надходження склали 1 тис. грн., або 8,12 відсотка від плану.
Обсяги фінансування центру з місцевого бюджету протягом 2002-2017 років
подано на діаграмі 6.
У звітному періоді проведено ремонти багатофункціональних пристроїв,
комп’ютерів, моніторів Samsung. Придбано маршрутизатор Mikrotik 962UiGS та
встановлено на всі 25 комп’ютерів центру річні ліцензії антивірусної програми ESET
NOD32 Antivirus v10.0.
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Діаграма 6
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7. ДОКУМЕНТООБІГ
Впродовж 2017 року центром опрацьовано 485 документів. З них вхідних
документів – 154 та вихідних – 331. Кількість вхідних та вихідних документів
зменшилася в порівнянні з минулим роком відповідно на 11,5 та 5,96 відсотка.
Центром протягом року підготовлено 88 листів місцевих органів влади: із них 70
– обласної державної адміністрації і 18 – обласної ради.
У 2017 році по центру видано 239 наказів, з них з основної діяльності – 150, по
особовому складу – 40, про відпустки – 25, про відрядження – 24. Кількість
внутрішніх документів (наказів) зменшилася в порівнянні з 2017 роком з 273 до 239
або на 14,2 відсотка.
Відомості про документообіг у 2017 році в порівнянні з попередніми роками
подано в таблиці 4:
Таблиця 24

ДОКУМЕНТООБІГ ЦЕНТРУ В 2004 – 2017 РОКАХ
№
п/п

Групи
документів

1

Вхідні

Кількість документів
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016 2017

335 327 336 311 324 318 247 252 273 245 166 193 174 154

Створювані

2 установою 213 188 219 210 316 364 368 394 357 362 349 373 352 331
3

Внутрішні
166 194 217 224 251 261 262 273 268 258 249 212 273 239
(накази)

Всього: 714 709 772 745 891 943 877 919 898 865 764 778 799 724
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8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Протягом 2017 року центр здійснював співпрацю з Представництвом Фонду
Ганса Зайделя (ФРН) в Україні. За сприянням і участю Фонду центром було здійснено
такі заходи:
– 27–28 лютого 2017 року центр спільно з Управлінням Державної служби
України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області провів тематичний
короткостроковий семінар «Удосконалення організації діяльності добровільних
пожежних дружин (команд) у сільських і селищних громадах», який став підсумком
реалізації у 2016 році німецько-українського проекту міжнародної технічної допомоги
«Сприяння розвитку добровільних пожежних дружин (команд) у громадах ІваноФранківської області»;
– 10-11 квітня 2017 року центр спільно з Управлінням інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської обласної державної адміністрації
провів навчально-практичний семінар «Сприяння розвитку інститутів громадянського
суспільства. Взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами виконавчої
влади». Семінар проводився на виконання Регіональної цільової програми розвитку
громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015 №43-2/2015.
Протягом року у центром було організовано один візит іноземної делегації: у
роботі зазначеного семінару 10 квітня взяв участь керівник проекту Фонду Ганса
Зайделя в Україні, Республіці Молдові і Румунії Даніель Зайберлінг.
З 25 по 29 вересня 2017 року центр забезпечив організацію ознайомчого візиту в
Івано-Франківській області делегації сільських, селищних, міських голів, а також
голів об’єднаних територіальних громад Вінницької області – учасників проекту
міжнародної співпраці «Розвиток місцевих ініціатив у громадах Вінницької області як
передумова успішного розвитку території», який реалізовувався за підтримкою Фонду
Ганса Зайделя.
9. СТРУКТУРА І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ
У 2017 року центр функціонував як комунальний заклад післядипломної освіти
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій, структура якого з 01.01.2017 року була такою:
Директор

Заступник
директора
з навчальнометодичної роботи
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Головний
бухгалтер

Навчальнометодичний
відділ

Навчальноорганізаційний
відділ

Навчальнометодичний
кабінет

4 штатні одиниці

2 штатні одиниці

1 штатна одиниця

Лабораторія
технічних засобів
навчання
1 штатна одиниця

Штатна чисельність працівників центру станом на 31 грудня 2017 року складала
11 штатних одиниць, з яких 10 мають статус педагогічного працівника.
Усі працівники мають повну вищу освіту (один – за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «магістр державного управління», два – за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр державної служби»), з них один працівник центру має науковий ступінь
кандидата економічних наук, а два працівники – повну вищу педагогічну освіту.
В центрі постійно проводиться робота щодо підвищення фахового рівня
працівників. В 2017 році свою кваліфікацію за різними напрямками підвищували
3 працівники центру на 6 навчальних заходах, причому 1 працівник впродовж року
проходив навчання тричі ( додаток 9).

23

ДОДАТКИ ДО ЗВІТУ
Додаток 1

ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ПЛАНУ-ГРАФІКА У 2017 РОЦІ
1. Навчання, які додатково включено до плану-графіка:
1.1. Одне навчання на виїзному тематичному короткостроковому (одноденному)
семінарі «Система електронного декларування: подання та заповнення електронних
декларацій» для працівників Калуської міської ради і міськвиконкому, бюджетних
установ і депутатів міської ради відповідно до листа Калуської міської ради від
28.02.2017 №131/02-25/12.
1.2. Одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі «Оплата праці
персоналу бюджетних установ у об’єднаних територіальних громадах» для головних
бухгалтерів, спеціалістів з бухгалтерського обліку рад об’єднаних територіальних
громад відповідно до листів облдержадміністрації від 10.05.2017 №459/0/2-17/01-143 та
від 16.05.2017 №483/0/2-17/01-137.
1.3. Одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі «Окремі
питання практичного застосування нового антикорупційного законодавства» групи
працівників Державної екологічної інспекції в області за спецкошти відповідно до
укладеного договору, лист інспекції від 07.11.2017 № 10-17/2154.
1.4. Одне навчання на виїзному тематичному короткостроковому семінарі
«Окремі питання практичного застосування нового антикорупційного законодавства»
однієї групи працівників Івано-Франківського міськвиконкому, лист ІваноФранківського міськвиконкому від 21.11.2017 № 1421/01-20/05в.
2. Навчання, які вилучено з плану-графіка:
2.1. Одне навчання на тематичному короткостроковому семінарі «Організація
електронного документообігу» у зв’язку із відтермінуванням впровадження нового
програмного забезпечення для електронного документообігу у місцевих державних
адміністраціях області та економією бюджетних коштів, відповідно до листа
облдержадміністрації від 10.11.2017 №1149/0/01-143.
2.2. Чотирнадцять виїзних тематичних семінарів «Актуальні проблеми
реформування служби в органах місцевого самоврядування» для посадових осіб
місцевого самоврядування – у зв’язку із відкладенням Верховною Радою України
прийняття нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування».
2.3. Два виїзні тематичні семінари «Окремі питання практичного застосування
нового антикорупційного законодавства» для спеціалістів територіальних органів
центральних органів виконавчої влади на, за кошти замовника (спецкошти) – у зв’язку
із відсутністю замовлень територіальних органів центральних органів виконавчої влади
в області з причини недостатнього фінансування підвищення кваліфікації державних
службовців цих органів.
3. Навчання, які замінено навчаннями актуальнішої тематики:
3.1. Навчання на одному тематичному короткостроковому (дводенному) семінарі
«Основи місцевого економічного розвитку» для сільських і селищних голів, спеціалістів
з місцевого економічного розвитку виконкомів сільських і селищних рад, рад
об’єднаних територіальних громад на проведення навчання на тематичному
короткостроковому (одноденному) семінарі «Управління проектами місцевого
розвитку» за участю науково-педагогічних працівників ЛРІДУ НАДУ при Президентові
України для цієї ж категорії працівників, а також працівників райдержадміністрацій та
виконавчих апаратів районних рад, міськвиконкомів відповідно до листа
облдержадміністрації від 14.02.2017 №127/0/2-17/01-126, з наступним їх дистанційним
навчанням на електронному курсі на платформі DESPRO.
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тематичними
семінарами

з питань ефективного урядування, зміцнення матеріальної та фінансової основи
місцевого самоврядування
з питань вивчення положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю
з питання представлення інтересів України на міжнародній арені та розвитку
туризму в Україні
з питань державної політики в сфері євроатлантичної інтеграції України
з питань децентралізації фінансової системи, зміцнення матеріальної та
фінансової основи місцевого самоврядування
з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді
питання вивчення англійської мови
з питань організації та здійснення закупівель
розвиток громадянських компетентностей у державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування
з питань захисту персональних даних
з питань протидії дискримінації
з питань інноваційного розвитку
з питань розвитку міжмуніципального співробітництва
з питань впровадження законодавства у сфері державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування
з питань запобігання та протидії корупції
з питань взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
з громадськістю в процесі формування та реалізації державної політики, в тому
числі на регіональному рівні
з питань вивчення положень Європейської хартії місцевого самоврядування
з питань впровадження електронного урядування
з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення
з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі
в органах місцевого самоврядування
з питань навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг
з питань протидії торгівлі людьми
з питань запобігання корупції, працівників державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого самоврядування
з питань формування та виконання місцевих бюджетів, здійснення контролю за
дотриманням вимог бюджетного законодавства
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення
з питань ділової української мови у сфері державного управління
з питань правової освіти населення
з питань сприяння розвитку громадянського суспільства в області

в тому
числі за

професійними
програмами

Напрям підвищення кваліфікації

Всього слухачів
за 2017 рік

Напрями підвищення кваліфікації та кількість охоплених навчанням слухачів
за 2017 рік

374

45

329

164
22

-

164
22

83
352

36
45

47
307

23
31
364
49

17
45
-

23
14
319
49

95
75
98
167
448

36
17
36
59

59
58
62
167
389

2423
185

81
59

2342
126

45
2219
36
179
2166

45
36
36
22
81

2183
157
2085

60
91
2166

81

60
91
2085

159

45

114

19

19

-

445
98
185

81
23
59

364
75
126

29

Додаток 7

ВИДАННЯ ЦЕНТРУ 2017 РОКУ
№

Назва

Автор

Тираж

Серія «Навчально-методичні матеріали»
Організація і проведення
земельних аукціонів (земель
сільськогосподарського
призначення):
методичний посібник в
запитаннях і відповідях
Вип. 69
2 Взаємодія інститутів
громадянського суспільства і
держави: навчальнометодичний посібник
Вип. 70

1

3

4

Мистецтво публічного
виступу управлінця:
підготовка, оформлення,
проведення, аналіз
Вип. 71
Ритуалізована поведінка в
діловому спілкуванні:
методичні рекомендації
Вип. 72

Микола Миколайович Климчук, доцент кафедри
біології і екології Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, кандидат
сільськогосподарських наук

Андрій Вальдемарович Мазак, заступник
директора інституту гуманітарної підготовки та
державного управління Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і
газу, кандидат наук з державного управління,
доцент
Володимир Михайлович Кушнірюк, доцент
кафедри публічного управління та
адміністрування Івано-Франківського
національного технічного університету, кандидат
психологічних наук
Світлана Данилівна Литвин-Кіндратюк, доцент
кафедри педагогічної та вікової психології
Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника, кандидат психологічних наук

102

86

55

65

Серія «Довідково-інформаційні матеріали»
1

2

3

4

30

Вчинення нотаріальних дій
посадовими особами органів
місцевого самоврядування
Вип. 105/17
Соціальне супроводження
прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу
Вип. 106/17

Ольга Богданівна Соловйова, головний спеціаліст
Івано-Франківського головного територіального
управління юстиції в Івано-Франківській області,
магістр державної служби
Надія Михайлівна Герасимів, начальник відділу
організаційно-правової та кадрової роботи ІваноФранківського обласного центру соціальних служб
для сім`ї, дітей та молоді

Оплата праці державних
службовців та інших
працівників державних
органів в 2017 році
Вип. 107/17

Олександра
Миколаївна
Гринів,
заступник
начальника управління праці-начальник відділу з
питань оплати праці, соціальних трудових
відносин та правового регулювання у сфері праці
департаменту
соціальної
політики
ІваноФранківської обласної державної адміністрації,
Ганна Миронівна Висоцька, методист навчальнометодичного відділу центру, магістр державної
служби
Марія Григорівна Дубей, начальник відділу
інформаційного
забезпечення
державного
земельного кадастру управління державного
земельного кадастру Головного управління
Держгеокадастру в Івано-Франківській області

Ведення державного
земельного кадастру
Вип. 108/17

68

19

38

27

№

5

6

7

8

9

Назва
Особливості подання
електронних декларацій у
2017 році. Поради
декларантам
Вип. 109/17
Тестові завдання для
перевірки рівня професійної
компетентності слухачів
професійної програми
підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів
місцевих рад
Вип. 110/17

Бухгалтерський облік у
державному секторі
Вип. 111/17

Тестові завдання для
перевірки рівня професійної
компетентності слухачів
професійної програми
підвищення кваліфікації
головних бухгалтерів,
спеціалістів з
бухгалтерського обліку
виконавчих комітетів
місцевих рад
Вип. 112/17
Збірник документів і
матеріалів з питань
організації діяльності
архівних установ
Вип. 113/17

Автор
Любомир
Васильович
Бойчук,
заступник
директора з
навчально-методичної роботи
обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
Ярослава Миколаївна Надворняк, завідувач
навчально-методичного
відділу,
кандидат
економічних наук; Ганна Миронівна Висоцька,
методист навчально-методичного відділу, магістр
державної служби; Оксана Петрівна Гайдай,
методист навчально-методичного відділу, магістр
державної служби; Тарас Зенонович Павлишин,
методист
навчально-методичного
відділу
обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій, магістр
державної служби
Наталія Іванівна Пазюк, начальник управління
фінансового та господарського забезпечення
департаменту
фінансів
Івано-Франківської
обласної
державної
адміністрації,
магістр
державної
служби;
Ярослава
Миколаївна
Надворняк, завідувач навчально-методичного
відділу, кандидат економічних наук
Ярослава Миколаївна Надворняк, завідувач
навчально-методичного
відділу,
кандидат
економічних наук; Ганна Миронівна Висоцька,
методист навчально-методичного відділу, магістр
державної служби; Оксана
Петрівна Гайдай,
методист навчально-методичного відділу, магістр
державної служби; Тарас Зенонович Павлишин,
методист
навчально-методичного
відділу
обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій, магістр
державної служби
Анжела Василівна Горошко, начальник відділу
забезпечення збереженості документів, обліку та
довідкового апарату Державного архіву області,
Марія Володимирівна Григорак, начальник відділу
формування Національного архівного фонду,
діловодства та науково-технічного опрацювання
документів Державного архіву області, Оксана
Федорівна
Козак,
начальник
відділу
бухгалтерського обліку та матеріально-технічного
забезпечення – головний бухгалтер Державного
архіву області, Ярослава Миколаївна Малишева,
начальник відділу використання інформації
документів Державного архіву області

Тираж

74

5

185

5

22

31

№

Назва

10 Збірник тестових завдань для
перевірки рівня професійної
компетентності слухачів
професійної програми
підвищення кваліфікації
державних службовців
категорій посад «Б», «В»
Вип. 114/17

11 Окремі питання організації
діяльності соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Вип. 115/17

Автор
Ярослава Миколаївна Надворняк, завідувач
навчально-методичного
відділу,
кандидат
економічних наук; Ганна Миронівна Висоцька,
методист навчально-методичного відділу, магістр
державної служби; Оксана
Петрівна Гайдай,
методист навчально-методичного відділу, магістр
державної служби; Тарас Зенонович Павлишин,
методист
навчально-методичного
відділу
обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій, магістр
державної служби
Ліліана Миронівна Бура, практичний психолог
відділу методичного забезпечення соціальної
роботи Івано-Франківського обласного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Тираж

10

33

Позасерійні видання
1

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ІваноФранківського обласного
центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій за 2017
рік

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

2

Роз’яснення щодо
застосування окремих
положень Закону України
«Про запобігання корупції»
стосовно заходів фінансового
контролю
Діловодство в органах
місцевого самоврядування:
основні вимоги

Любомир
Васильович
Бойчук,
заступник
директора
з
навчально-методичної
роботи
обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
Оксана Петрівна Гайдай, методист навчальнометодичного
відділу
обласного
центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і організацій, магістр
державної служби
Любомир
Васильович
Бойчук,
заступник
директора
з
навчально-методичної
роботи
обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій

3

4

32

Завдання для учасників
другого туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний
службовець»

83

68

44

№

5

Назва
Професійна освіта
управлінських кадрів:
проблеми, дослідження,
досвід: збірник наукових
статей

Автор

Тираж

Богдан
Іванович
Волошинський,
директор
обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій, магістр
державного управління; Ярослава Миколаївна
Надворняк,
завідувач
навчально-методичного
відділу центру, кандидат економічних наук; Тетяна
Юліанівна Витко, доцент національного технічного
університету нафти і газу, кандидат державного
управління; Ольга Сергіївна Деркачова, доцент
кафедри філології і методики початкової освіти
Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника, кандидат філологічних наук;
Володимир Степанович Великочий, доктор
історичних наук, професор, декан факультету
туризму
Прикарпатського
національного
університету імені Василя Стефаника; Зіновія
Степанівна Карпенко, доктор психологічних наук,
професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової
психології
Прикарпатського
національного
університету імені Василя Стефаника; Назар
Богданович
Косаревич,
начальник
відділу
забезпечення моніторингу обласних програм та
аналізу бюджету виконавчого апарату обласної ради,
кандидат
економічних
наук;
Володимир
Михайлович
Кушнірюк,
доцент
кафедри
державного управління та місцевого самоврядування
національного технічного університету нафти і газу,
кандидат психологічних наук; Світлана Данилівна
Литвин-Кіндратюк, доцент кафедри педагогічної та
вікової психології Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, кандидат
психологічних наук; Світлана Василівна Онищук,
начальник Міжрегіонального управління НАДС у
Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській
областях, доктор наук з державного управління;
Володимир Миколайович Пахомов, доцент кафедри
соціальних комунікацій та права національного
технічного університету нафти і газу, кандидат
філологічних
наук;
Володимир
Васильович
Попович, заступник директора департаменту –
начальник управління економічного розвитку
департаменту економічного розвитку промисловості
та інфраструктури обласної державної адміністрації,
кандидат наук з державного управління; Василь
Васильович Шикеринець, завідувач кафедри
організації туризму та управління соціокультурною
діяльністю факультету туризму Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника,
кандидат наук з державного управління; Наталія
Володимирівна Шотурма, начальник відділу
інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю
Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника, кандидат політичних наук

50

33

№

Назва

Автор

1

Ефективне спілкування з
відвідувачами
місцевих
органів влади
Випуск 6.

Тираж

Серія «Бібліотека державного службовця»
Людмила Іванівна Яковенко, завідувач навчальнометодичного
кабінету
обласного
центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і організацій; технічне
оформлення Любомир Васильович Бойчук,
заступник директора з навчально-методичної
роботи обласного центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і
організаційграфічний дизайн Тарас Зенонович
Павлишин,
методист
навчально-методичного
відділу центру

39

Електронні видання
1

1

2

3

34

Електронна версія
друкованого видання
Практика застосування
Закону України "Про
державну службу"

Чинне законодавство з
питань оцінки та ринку
земель
Здійснюємо військовий облік
за новим порядком

Створення програм
соціально-економічного
розвитку територій

Світлана
Василівна
Онищук,
начальник
Міжрегіонального
управління
НАДС
у
Чернівецькій,
Івано-Франківській
та
Тернопільській
областях,
доктор
наук
з
державного управління; технічне оформлення
Любомир
Васильович
Бойчук,
заступник
директора
з
навчально-методичної
роботи
обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій;

30

Роздатковий матеріал

Володимир Вікторович Бурденюк, начальник
відділу ринку та оцінки земель Головного
управління Держгеокадастру в Івано-Франківській
області
Ганна Миронівна Висоцька, методист навчальнометодичного
відділу
обласного
центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і організацій, магістр
державної служби
Людмила Іванівна Яковенко, завідувач навчальнометодичного
кабінету
обласного
центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і організацій

102

106

58

№

4

5

6

7
8

Назва
Порядок розроблення та
типова структура програми
соціально-економічного
розвитку територіальної
громади
Загальні рекомендації
Національного агентства з
питань запобігання корупції
при роботі з Єдиним
державним реєстром
декларацій осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави або
місцевого самоврядування
Впровадження нового
законодавства про державну
службу (для керівників
служб управління
персоналом апаратів і
структурних підрозділів
облдержадміністрації та
райдержадміністрацій )
Протидія насильству у сім’ї
Оцінюємо результати
службової діяльності (для
керівників служб управління
персоналом апаратів і
структурних підрозділів
облдержадміністрації та
райдержадміністрацій)

Автор
Ірина Михайлівна Якимів, головний спеціаліст
відділу аналізу та прогнозування управління
економічного розвитку департаменту економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури ІваноФранківської обласної державної адміністрації,
магістр державної служби
Любомир
Васильович
Бойчук,
заступник
директора
з
навчально-методичної
роботи
обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій

Любомир
Васильович
Бойчук,
заступник
директора
з
навчально-методичної
роботи
обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
Руслан Миколайович Головатий, заступник
начальника служби у справах дітей обласної
державної адміністрації
Любомир
Васильович
Бойчук,
заступник
директора
з
навчально-методичної
роботи
обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій

Тираж

58

45

32

25

42

35

Додаток 8

Місце проведення

Хто брав участь

1

2

3

4

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.
8 обласних центрів
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади: ІваноФранківськ, Волинь,
Закарпаття,
Кропивницький, Полтава,
Херсон, Хмельницький,
Чернігів
Волошинський Богдан
Іванович, Маланій Роман
Григорович - керівник
апарату Івано-Франківської
ОДА,
Бойчук Любомир
Васильович, Адамович
Сергій Васильович –
доктор історичних наук,
професор Прикарпатського
національного
університету імені
В.Стефаника,
Монолатій Іван
Сергійович – доктор
політичних наук, професор
Прикарпатського
національного
університету імені
В.Стефаника, студенти
вищих навчальних закладів
м. Івано-Франківська,
активісти громадських
організацій, працівники
департаменту освіти, науки
та молодіжної політики,
управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю ІваноФранківської обласної
державної адміністрації

1. Міжрегіональна
1

відео-конференція
«Виклики соборності
України: 2017 рік»

2. Засідання «круглого

столу»
«Символ
патріотизму і
жертовності» (до Дня
пам’яті героїв Крут)

36

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

5

20.01.2017

Назва заходу

27.01.2017

№
п/п

Дата
проведення

УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ
В КОМУНІКАТИВНИХ ЗАХОДАХ У 2017 РОЦІ

1

2

3

4

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

Волошинський Богдан
Іванович, Гриник Ігор
Іванович - директор
Державного архіву ІваноФранківської області,
науково-педагогічні
працівники, працівники
архівних і бібліотечних
установ, студентська
молодь
Волошинський Богдан
Іванович, Бойчук
Любомир Васильович
Бойко Володимир
Миколайович – директор
Чернігівського центру
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, кандидат
історичних наук,
Демченко Тамара
Павлівна – доцент
Чернігівського
національного
педагогічного університету
ім. Т.Г.Шевченка, Дєдов
Борис Степанович –
директор музею сучасного
мистецтва «Пласт-Арт» м.
Чернігів

з
5. Відео-спілкування
5

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, директори
регіональних центрів

6. Комунікативний
6

Виконавчий комітет ІваноФранківської міської ради,
м. Івано-Франківськ

Бойчук Любомир
Васильович

документів і
періодики до Дня
пам’яті героїв Крут з
Державного архіву
Івано-Франківської
області

4. Відеоміст
3
з групою

авторів
Меморіального
комплексу «Пам`яті
героїв Крут»
(включення м.
Чернігова засобами
телекомунікації
«Скайп»)

питань реформування
системи підготовки,
спеціалізації та
підвищення
кваліфікації
державних
службовців та
посадових осіб
місцевого
самоврядування
захід з питань
особливостей
процедури подачі
електронних
декларацій у 2017
році

5

20.02.2017

3. Виставка
2
архівних

Дата
проведення

Хто брав участь

27.01.2017

Місце проведення

27.01.2017

Назва заходу

20.02.2017

№
п/п

37

Місце проведення

Хто брав участь

1

2

3

4

Львівський регіональний
інститут державного
управління НАДУ при
Президентові України,
м. Львів
(смт. Брюховичі)

питань організації
дистанційного
навчання на
електронному курсі
«Управління
проектами місцевого
розвитку» (за
сприяння та участі
Швейцарськоукраїнського проекту
DESPRO)
9. Участь у

підсумковій
конференції у рамках
проекту «Розбудова
спроможності
державної служби до
управління змінами
для підтримки
реформ в Україні»

Національне агентство з
питань державної служби
України,
м. Київ

10. Надання методичної Івано-Франківська обласна

допомоги
рада,
«Особливості
м. Івано-Франківськ
подання електронних
декларацій у 2017
році.
Поради
декларантам»
[електронний формат]

38

22.02.2017

8. Участь у нараді з

Волошинський Богдан
Іванович , Яковенко
Людмила Іванівна,
слухачі тематичних
короткострокових
семінарів «Робота з
документами в органах
місцевого
самоврядування» та
«Правове регулювання
земельних відносин»
Волошинський Богдан
Іванович

Волошинський Богдан
Іванович

03–05.03.2017

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

виставка-реквієм
«Революція Гідності –
вшанування
Героїв
Небесної Сотні

5

Бойчук Любомир
Васильович, сесія
депутатів місцевих рад

07.03.2017

7. Тематична

Дата
проведення

Назва заходу

20.02.2017

№
п/п

2

3

4

11. Книжково7

Івано-Франківський
ілюстративна
обласний центр
виставка
перепідготовки та
з
нагоди
203-ої підвищення кваліфікації
річниці
з
дня працівників органів
народження
Тараса державної влади, органів
Шевченка
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій,
м. Івано-Франківськ

Волошинський Богдан
Іванович,
Яковенко Людмила
Іванівна, Гриник Ігор
Іванович – директор
Державного архіву ІваноФранківської області,
слухачі тематичних
короткострокових
семінарів «Захист прав та
інтересів дітей» та
«Застосування
антикорупційного
законодавства в органах
виконавчої влади»

у роботі
12. Участь
8

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

Волошинський Богдан
Іванович,
Представництво Фонду
Ганса Зайделя в Україні,
Інститут врядування
(м. Львів)

13. Участь у науково-

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

Волошинський Богдан
Іванович

14. Участь у

Готель «Надія»,
м. Івано-Франківськ

Волошинський Богдан
Іванович, представники
Фонду Ганса Зайделя в
Україні

семінару на тему
«Вплив об’єднання
громад на сталий
розвиток малих міст у
Баварії»

практичній
конференції за
міжнародною участю
«Проблеми розвитку
публічного
управління в Україні»
тематичному
семінарі «Сприяння
розвитку інститутів
громадянського
суспільства.
Взаємодія інститутів
громадянського
суспільства з
органами виконавчої
влади»

Дата
проведення

1

5

09.03.2017

Хто брав участь

29–31.03.2017

Місце проведення

06–07.04.2017

Назва заходу

10–11.04.2017

№
п/п

39

2

3

4

15. Відкриття виставки

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

16. Презентація
1
тематичної
0

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
обласна державна
адміністрація,
м. Івано-Франківськ

Волошинський Богдан
Іванович , Гриник Ігор
Іванович – директор
Державного архіву ІваноФранківської області
Яковенко Людмила
Іванівна, слухачі
тематичного
короткострокового
семінару «Консультації з
громадськістю як механізм
ефективного забезпечення
реалізації державної
політики у сфері розвитку
громадянського
суспільства»
Волошинський Богдан
Іванович , Яковенко
Людмила Іванівна,
слухачі тематичного
короткострокового
семінару «Актуальні
питання діяльності
архівних установ області»

документів та
видань «Прикарпаття
у вихорі Другої
світової війни» та
добірки копій
унікальних матеріалів
із фондів Державного
архіву області,
присвяченої подіям і
долям людей періоду
Другої світової війни
на Прикарпатті

книжковоілюстративної
експозиції
«Відкриваємо Європу
разом»

17. Виставка видань та
методичних
1
розробок
центру для
1

учасників спільного
засідання колегій
Івано-Франківської
ОДА і НАДС

18. Міжрегіональна

відео-конференція
«Україна починається
з громади» до 26
річниці Незалежності
України

40

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

Працівники центру,
учасники колегії
Національного агентства
України з питань
державної служби та
Міжрегіонального
управління Національного
агентства України з питань
державної служби у
Чернівецькій, ІваноФранківській та
Тернопільській областях
Волошинський Богдан
Іванович, Шкварла
Роман Олексійович,
Надворняк Ярослава
Миколаївна,
Чернігівський,
Кропивницький,
Миколаївський та
Вінницький центри
підвищення кваліфікації та
Центри розвитку місцевого
самоврядування в цих
областях

Дата
проведення

1

5

11.05.2017

Хто брав участь

22.05.2017

Місце проведення

26.05.2017

Назва заходу

22.08.2017

№
п/п

2

3

4

19. Книжково-

ілюстративна
виставка «З Днем
народження, моя
Україно!»

20. Презентація
1
3
видання
серії

«Навчальнометодичні матеріали»
«Ритуалізована
поведінка в діловому
спілкуванні
методичні
рекомендації» (автор
С.Литвин-Кіндратюк)
21. Участь у VIII
щорічних
Рішельєвських
читаннях

22. Презентація

електронної версії
видання «Практика
впровадження Закону
України «Про
державну службу»

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 Національної
академії державного
управління при
Президентові України,
м. Одеса
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»
Бойчук Любомир
Васильович, Яковенко
Людмила Іванівна,
слухачі тематичного
постійно діючого семінару
«Ділова українська мова у
сфері державного
управління»
Волошинський Богдан
Іванович

Бойчук Любомир
Васильович, слухачі
тематичного
короткострокового
семінару «Впровадження
нового законодавства про
державну службу»

Дата
проведення

1

5

04.09.2017

Хто брав участь

08.09.2017

Місце проведення

18–23.09.2017

Назва заходу

21.09.2017

№
п/п

41

Місце проведення

Хто брав участь

1

2

3

4

міжнародній
науково-практичній
конференції
«Потреби і
можливості розвитку
людських ресурсів
органів місцевого
самоврядування в
умовах
децентралізації»
25. Виставка книг та
інформаційних
видань до десятої

річниці проведення
Європейського тижня
місцевої демократії

26. Відкриття

книжководокументальної
експозиції
(до 75-ої річниці
створення
Української
Повстанської Армії
(УПА)

42

Національне агентство
України з питань
державної служби і
Представництво Фонду
Ганса Зайделя в Україні,
м. Київ

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

03–06.10.2017

24. Участь у

Бойчук Любомир
Васильович, Данилишин
В.В., начальник відділу
прокуратури з питань
організації діяльності у
сфері запобігання та
протидії корупції,
Боднарук Я.С., помічник
начальника з правової
роботи управління СБ
України, слухачі
тематичного
короткострокового
семінару «Впровадження
нового законодавства про
державну службу»
Волошинський Богдан
Іванович

Волошинський Богдан
Іванович , Яковенко
Людмила Іванівна,
слухачі тематичного
короткострокового
семінару «Захист прав та
інтересів дітей»

Волошинський Богдан
Іванович, Маланій Роман
Григорович – керівник
апарату обласної
державної адміністрації,
Гриник Ігор Іванович –
директор Держаного архіву
області, слухачі
тематичного
короткострокового
семінару«Лідерство у
публічному управлінні»

11.10.2017

впровадження
антикорупційного
законодавства в
Івано-Франківській
області»

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

5

24.10. 2017

23. Круглий
1
стіл:
4
«Практика

Дата
проведення

Назва заходу

21.09.2017

№
п/п

2

3

4

27. Книжково-

документальна
виставка, присвячена
73-й річниці
визволення України
від нацистських
загарбників, як
складової Другої
світової війни 19391945рр.
28. Участь у
Всеукраїнській
науково-практичній
конференції
«Розвиток місцевого
самоврядування.
Становлення
інституту старости»
29. Наукові читання

«Століття
революційних
перетворень і
державотворення в
Україні (1917-2017
рр.)»

Івано-Франківський
обласний центр
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій,
м. Івано-Франківськ
Хмельницький центр
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій,
м. Хмельницький
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
утворення і діяльності обласний центр
перепідготовки та
центру (1997 – 2017
підвищення кваліфікації
роки)
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій,
м. Івано-Франківськ

30. Відеоміст до 20-річчя

Волошинський Богдан
Іванович, слухачі
тематичного
короткострокового
семінару«Лідерство у
публічному управлінні»

Волошинський Богдан
Іванович

Волошинський Богдан
Іванович, працівники
центру, науковопедагогічні працівники –
викладачі центру, керуючі
справами виконавчих
комітетів міських рад,
керуючі справами
виконавчих апаратів
районних рад, керівники
апаратів районних
державних адміністрацій і
представники
територіальних органів
центральних органів
виконавчої влади в області
Волошинський Богдан
Іванович , Бойчук
Любомир Васильович,
працівники центру,
Вінницький,
Миколаївський і
Чернігівський обласні
центри перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій

Дата
проведення

1

5

24.10. 2017

Хто брав участь

25 – 28.10. 2017

Місце проведення

02.11. 2017

Назва заходу

02. 11. 2017

№
п/п

43

1

2

3

4

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, працівники
центру, науковопедагогічні працівники –
викладачі центру, керуючі
справами виконавчих
комітетів міських рад,
керуючі справами
виконавчих апаратів
районних рад, керівники
апаратів районних
державних адміністрацій і
представники
територіальних органів
центральних органів
виконавчої влади в області

13
32. Проведено
1
інформаційних
6

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

Горбунова Тамара
Борисівна – представник
газети «Все про
бухгалтерський облік»,
Яковенко Людмила
Іванівна,

33. Участь у

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

31. Презентація
1
5
збірника
наукових

статей «Професійна
освіта управлінських
кадрів: проблеми,
дослідження, досвід».

зустрічей
представника газети
«Все про
бухгалтерський
облік»
14.02.2017
22.02.2017
28.03.2017
29.03.2017
19.04. 2017
16.05. 2017
25.05. 2017
20.06.2017
14.09. 2017
14.10. 2017
25.10. 2017
07.11.2017
20.11.2017
міжнародній
науково-практичній
конференції
«Муніципальні
читання імені Антона
Кохановського»
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Дата
проведення

Хто брав участь

5

02.11.2017

Місце проведення

Протягом року

Назва заходу

14–16.11.2017

№
п/п

Хто брав участь

1

2

3

4

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
Чернігівський центр
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій,
м. Чернігів

Яковенко Людмила
Іванівна, слухачі
тематичного
короткострокового
семінару «Бухгалтерський
облік і звітність у
сільських і селищних радах
в умовах реформи
децентралізації фінансової
системи держави»

Міжрегіональне
управління НАДС у
Чернівецькій, ІваноФранківській та
Тернопільській областях,
м. Івано-Франківськ

Бойчук Любомир
Васильович, працівники
територіальних органів
центральних органів
виконавчої влади

Прокуратура ІваноФранківської області,
м. Івано-Франківськ

Бойчук Любомир
Васильович, керівники та
державні службовці
органів прокуратури
області

міжнародній
науково-практичній
конференції
«Розумовські
зустрічі» та у
засіданні
Координаційної ради
Національної академії
державного
управління при
Президентові України
37. Круглий стіл
«Порядок проведення
оцінювання
результатів службової
діяльності державних
службовців»
38. Консультаційна

допомога
«Виконання вимог
законодавства щодо
оцінювання
результатів службової
діяльності державних
службовців»

Волошинський Богдан
Іванович

14–16.12.2017

36. Участь у

Яковенко Людмила
Іванівна, слухачі
тематичного
короткострокового
семінару «Основи етикету
публічного управлінця»

14.12.2017

тематичної
ілюстративної
виставки «Я
пам’ятаю. Я не
забуду…»,
присвячену
революційним подіям
на Євромайдані в
листопаді 2013 лютому 2014 рр.
35. Презентація
тематичної виставки
«Трагічна сторінка
нашої пам’яті», яка
приурочена до Дня
вшанування пам’яті
жертв голодомору
1932-1933 років

5

21.12.2017

34. Презентація

Дата
проведення

Місце проведення

21.11.2017

Назва заходу

23.11.2017

№
п/п
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Додаток 9

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМИ ЦЕНТРУ у 2017 РОЦІ
Працівник центру

Білецька
Любомира Семенівна,
головний бухгалтер
центру

Кухарська
Надія Василівна,
методист навчальноорганізаційного відділу
центру

Шкварла
Роман Олексійович,
завідувач лабораторії
технічних засобів
навчання

46

Назва закладу, де проходив
навчання

Вид навчання, дата

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

Тематичний
короткостроковий семінар
“Бухгалтерський облік та
звітність у бюджетних
установах”,
19-21 квітня 2017 року

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

Тематичний постійно діючий
семінар “Англійська мова ”,
05 квітня – 26 травня
2017 року
Тематичний постійно діючий
семінар “Удосконалення
роботи з документами
у місцевих органах виконавчої
влади”,
11–12 жовтня 2017 року
Тематичний
короткостроковий семінар
“Організація мобілізаційної
роботи”,
20 квітня 2017 року
Тематичний постійно діючий
семінар “Англійська мова ”,
05 квітня – 26 травня
2017 року
Тематичний
короткостроковий семінар
“Організація мобілізаційної
роботи”,
16 листопада 2016 року
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Віддруковано на поліграфічній дільниці лабораторії технічних засобів навчання Івано-Франківського
обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій,
м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46, тел. (03422) 77-58-33
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