
Додаток                                                                                        

до рішення  виконкому  міської  ради 

                                                                                                       від  28.08.2007 №2042                                             

 

 

                                                             Програма 

«Муніципальний університет перепідготовки та підвищення 

кваліфікації  посадових  осіб  місцевого самоврядування  Вінницької 

міської ради»» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Програма «Муніципальний університет післядипломної освіти кадрів 

Вінницької міської ради (далі «Програма МУВМР») є програмою 

післядипломної освіти. Основна мета програми постійне забезпечення  

належного рівня знань та професійних  навиків, підвищення кваліфікації 

службовців місцевого самоврядування, які працюють  в управліннях та 

відділах виконкому Вінницької міської ради, а також осіб зарахованих у 

відповідний  кадровий резерв. 

1.2. Координатором «Програми МУВМР» є виконком Вінницької міської 

ради, організатором та виконавцем – відділ кадрової роботи та з питань 

служби в органах місцевого самоврядування апарату міської ради та її 

виконкому. 

1.3. Замовниками надання послуг у галузі післядипломної освіти є 

управління та відділи виконкому міської ради.  

1.4. «Програма МУВМР» фінансується за рахунок міського бюджету.  

2. Основні завдання  

 

2.1. Основними завданнями  «Програми МУВМР» є: 

 

2.1.1. Надання послуг з післядипломної освіти службовцям місцевого 

самоврядування, депутатам місцевих рад, молоді з числа студентів 

вищих навчальних закладів ІII-ІУ рівнів акредитації, членам органів 

самоорганізації населення,  а також іншим особам  зарахованим до 

відповідного резерву Вінницької міської ради.                                                                                                                                                                                           

2.1.2. Визначення форм та засобів проведення навчального процесу. 

2.1.3. Розробка та затвердження навчальних програм післядипломної освіти 

за погодженням із замовниками.                                                                                     

2.1.4. Залучення до проведення занять висококваліфікованих фахівців 

вищих навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування,  підприємств, 

установ і організацій. 

2.1.5. Ведення комп'ютерного кількісного обліку  посадових осіб місцевого 



самоврядування, які пройшли навчання. 

 

3. Організація навчального процесу  

 

3.1. Виконання «Програми МУВМР» організовується за планами, що 

затверджуються  виконкомом Вінницької міської ради. 

3.2. Організація навчального процесу здійснюється відповідно до вимог 

Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» і «Про вищу освіту». 

Групи слухачів з числа посадових осіб місцевого самоврядування 

формуються з урахуванням категорій їх посад та функціональних 

обов'язків.  

Склад груп та списки слухачів затверджуються керуючим справами 

виконкому міської ради.  

3.3. Навчання в МУВМР проводиться за денною та вечірньою формами, а 

також у формі стажування. 

3.4. В рамках «Програми МУВМР» проводяться лекції, семінарські, 
практичні, аудиторні та виїзні заняття,  тощо. 

3.5. Відповідно до навчальних програм посадові особи місцевого 
самоврядування можуть проходити стажування в органах місцевого 
самоврядування.  

3.6. Для визначення рівня успішності слухачів «Програми МУВМР» за 
відповідними навчальними програмами проводиться їх атестація. 
Участь у заняттях та підсумки атестації обов’язково  
враховуються при проведенні щорічної оцінки та чергової 
атестації кожного службовця місцевого самоврядування. 
 

3.7. Слухачі «Програми МУВМР» мають право: 

3.7.1. Користуватися безкоштовно залом, кабінетами, лабораторіями, 
комп'ютерною технікою. 

3.7.2. Вносити пропозиції щодо удосконалення навчального процесу. 
 

3.8. Слухачі «Програми МУВМР» зобов'язані: 

3.8.1. Виконувати завдання, передбачені відповідними навчальними 
програмами. 

3.8.2. Дотримуватися вимог Положення «Програми МУВМР» та правил 
внутрішнього трудового розпорядку виконкому міської ради. 
 

3.9. Участь у семінарах ,тренінгах у вихідні дні та вечірні години слухачам 
не оплачується. 

3.10. Слухачам «Програми МУВМР», які повністю виконали освітньо-
професійну програму перепідготовки, професійну програму 
підвищення кваліфікації або програму тематичного семінару та 



пройшли  залік робиться відповідний запис  який зберігається у 
особовій справі. 
У разі невиконання вимог відповідних навчальних програм, а також 
грубого порушення правил внутрішнього трудового розпорядку 
(безпідставного пропуску занять) до особової справи також вноситься 
відповідний документ. 

3.11. В рамках «Програми МУВМР» надається науково-методична, 
консультаційна, інформаційна допомога посадовим особам 
місцевого самоврядування   у їх навчанні у Державній академії при 
Президенті України, вищих навчальних закладах,  а також під час 
стажування, у тому числі за кордоном. 

                                        


