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Микола ЯРМИСТИЙ,

директор Чернівецького регіонального 
центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів  
державної влади, органів місцевого  
самоврядування, державних  
підприємств, установ і організацій 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУЖБОВЦІВ 
МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В 2008 РОЦІ:

ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Відповідно до погодженого Головдержслужбою України, Чернівецькою  
облдержадміністрацією та Чернівецькою обласною радою Плану-графіку на 2008 
рік Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ та організацій (далі Центр) за всіма видами на-
вчання пройшли підвищення кваліфікації  1471 особа. 

Зокрема, провчилося 1003 працівники ор-
ганів державної виконавчої влади, 342 поса-
дові особи органів місцевого самоврядування 
та 126 службовців територіальних управлінь 
центральних органів виконавчої влади (діагра-
ма 1).

За Професійною програмою підвищення 
кваліфікації державних службовців навчали-
ся  керівники апаратів і заступники керівників 
апаратів, начальники відділів ведення Держав-
ного реєстру виборців апарату, начальники 
відділів з питань внутрішньої політики, на-

чальники відділів культури, освіти і науки та 
служб у справах дітей, спеціалісти фінуправ-
лінь, управлінь праці та соціального захисту 
населення, управлінь економіки райдержад-
міністрацій та спеціалістів, які працюють на 
посаді державного службовця до 1 року.

 Для державних службовців місцевих 
органів виконавчої влади області на базі Цен-
тру проводились навчання за програмами по-
стійно діючих семінарів з питань державного 
управління та державної служби, правової 
освіти, соціальної політики, ділової україн-
ської мови у сфері державного управління,  
запобігання та протидії проявам корупції та 
організації, організаційно-кадрової роботи, 
з питань гендерної освіти  та інноваційної 
діяльності. Продовжено навчання за програ-
мами постійно діючих семінарів «Розмовний 
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курс «Англійська мова» та «Розмовний курс 
«Румунська мова». 

 На базі 11 райдержадміністрацій про-
ведено одноденні виїзні тематичні семінари 
«Державна служба в Україні та удосконален-
ня управлінської діяльності», в яких прийняло 
участь 420 керівників та спеціалістів структур-
них підрозділів  райдержадміністрацій. 

 У 2008 році підвищили свою кваліфі-
кацію 342 посадові особи органів місцевого 
самоврядування. 

З них за Професійною програмою про-
вчилося 105 працівників органів місцевого 
самоврядування (сільські голови, секрета-
рі, бухгалтера та землевпорядники сільських 
рад).

Було організовано навчання працівників 
Чернівецької міської ради та Садгірської ра-
йонної ради за програмами постійно діючих 
семінарів «Застосування інформаційних тех-
нологій» та «Європейська та євроатлантична 
інтеграція України».

З метою забезпечення доступності, опера-
тивності та врахування місцевих особливостей 
розвитку самоврядування за програмами ко-
роткотермінових виїзних семінарів підвищили 
кваліфікацію 126 працівників органів місцево-

го самоврядування області.
Впродовж 2008 року за сумлінне ставлен-

ня до навчання та підвищення свого профе-
сійного рівня було відзначено 51 службовець 
місцевих органів влади. За результатами атес-
тації підвищення кваліфікації за професій-
ною програмою найкращі показники показали 
службовці Новоселицького району (13.2% від 
загальної чисельності службовців району).

З метою підвищення професійно-
го рівня службовців та налагодження 
умов щодо обміну досвідом Чернівець-
кий центр спільно з Центрами інших 
областей започаткували проведення 
інтерненет-конференцій. У 2008 році 
спільно з Луганським, Херсонським, 
Севастопольським, Кіровоградським 
Центрами підвищення кваліфікації 
проведені ряд інтернет-конференцій: 
«Проблеми та перспективи розвитку 
державної служби»;  «Створення ре-
єстру виборців України як гарантія 
права на вільне волевиявлення гро-
мадян»; «Державна служба як інстру-
мент  реалізації державної політики у 
демократичному суспільстві».   

У 2008 році, як і в наступ-
ні роки, одним із пріоритетних на-
прямків роботи Центру є підви-

ДАНІ ПРО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОБЛАСТІ, ЯКІ 

НАВЧАЛИСЯ В ЦЕНТРІ В 2008 РОЦІ

ДАНІ ПРО КІЛЬКІСТЬ НАДІСЛАНИХ В  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
ТА РАЙОННІ РАДИ ЛИСТІВ-ПОДЯК ЗА СУМЛІННЕ НАВЧАННЯ 

СЛУХАЧІВ В ЦЕНТРІ В 2008 РОЦІ
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щення кваліфікації службовців місцевих 
органів влади у сфері європейської та євро-
атлантичної інтеграції України, їх професійна 
діяльність відповідно до умов транскордонно-
го співробітництва та стандартів Європейсько-
го Союзу. Так, зокрема, на виконання держав-
ної програми підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації у сфері європейської 
та євроатлантичної інтеграції України на 2004-
2007 роки, затвердженої Указом Президента 
України №1433/2003 “Про державні програ-
ми з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України на 2004-2007 роки” та дер-
жавної програми інформування громадськості 
з питань євроатлантичної інтеграції України 
на 2004-2007 роки, затвердженої Указом Пре-
зидента України №1433/2003 “Про державні 
програми з питань європейської та євроатлан-
тичної інтеграції України на 2004-2007 роки” 
Центром були здійснені наступні заходи:

- запроваджений навчальний модуль на 
тему “Європейська та євроатлантична інтегра-
ція України”, за яким провчилися 208 слуха-
чів;

- підготовлений посібник: Круглашов А.М. 
“Проблеми європейської інтеграції”; 

- спільно з ТОВ “Телерадіокомпанія 
“Станція” розроблений цикл радіопередач в 
контексті реалізації проекту проблематика єв-
ропейської та євроатлантичної інтеграції в ін-
формаційному радіопросторі Буковини;

- спільно з ресурсним центром CERC 
(Яси. Румунія) Центром розроблений проект, 
який передбачає підвищення кваліфікації по-

садових осіб органів місцевого самовряду-
вання, журналістів та лідерів неурядових ор-
ганізацій прикордонних регіонів України та 
Румунії щодо європейської та євроатлантичної 
інтеграції, а також транскордонного співробіт-
ництва;

- у рамках Програми “Схід-Схід: парт-
нерство без кордонів” Міжнародного фонду 
«Відродження» завершено реалізацію двох 
проектів: «Регіональні тенденції і підходи до 
проблем міграції та пошуку притулку»; «Гро-
мадський моніторинг розпорядчої діяльності 
місцевого самоврядування України, Республі-
ки Молдова та Румунії щодо їх адаптації до ви-
мог ЄС». Здійснені основні заходи спільного 
проекту із Сучавською філією Асоціації «Єв-
ропейський Центр Ресурсів та Консалтінгу» 
(CERC) проекту “Стандарти якості у менедж-
менті в транскордонному регіоні».

Підвищення професійного рівня держав-
них службовців та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування Чернівецької об-
ласті з врахуванням розвитку прикордонного, 
транскордонного та міжрегіонального спів-
робітництва, активної їх участі у виконанні 
міжнародних проектів та програм, як важли-
вих інноваційних форм міжнародного співро-
бітництва, що сприяють більш ефективному 
вирішенню питань соціально-економічного 
розвитку регіону, дозволить більш ефективно 
виконувати управлінські обов’язки на регіо-
нальному рівні та значно розширити пред-
ставництво регіону в Європейському еконо-
мічному та політичному просторах.

СТАТИСТИКА, ФАКТИ, ПОДІЇ
Семінар для керівників апаратів райдержадміністрацій, начальників 

структурних підрозділів облдержадміністрації та начальників 
територіальних управлінь центральних органів влади

17 березня 2009 року відбувся семінар 
для керівників апаратів райдержадміністра-
цій, начальників структурних підрозділів 
облдержадміністрації та начальників територі-
альних управлінь центральних органів влади. 
У семінарі приймав участь директор Центру 
підвищення кваліфікації Ярмистий Микола 
Васильович. Зокрема, були розглянуті питан-
ня щодо виконання плану-графіка підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадо-
вих осіб органів місцевого самоврядування на 
2009 рік. Окремо розглядалося питання щодо 
підготовки фахівців з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції відповідно до роз-
порядження голови облдержадміністрації від 
20.02.09 №76-р «Про комплексні заходи щодо 
підготовки фахівців у сфері європейської та єв-
роатлантичної інтеграції України на 2009 рік».


