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17 травня в долині відбув-
ся Всеукраїнський семінар на 
тему: «Впровадження систем 
управління якістю муніципаль-
них послуг у відповідності до 
міжнародного стандарту ISO 
9001:2008 у містах України». 
Цей захід був організований 
та проведений за участі до-
линської та івано-Франковської 
міських рад і за підтримки Про-
грами розвитку оон і Швейцар-
ської агенції розвитку та співро-
бітництва. 

семінар проходив у долин-
ській центральній районній бі-
бліотеці. Зі вступним словом 
до присутніх звернувся міський 
голова долини Володимир Га-
разд. ознайомивши учасників 
семінару з історією заснування 
долини та віхами її розвитку, 
мер міста детально розповів 
про те, над чим працює міська 
рада сьогодні, яким бачиться 
територіальній громаді не лише 
завтрашній день, а й дальша 
перспектива розвитку міста. 
При цьому В.Гаразд наголо-
сив, що майбутнє долини – це 
не тільки розвиток промисло-
вих підприємств по видобутку й 
переробці нафти і газу; долина 
– це й туристичний центр ма-
льовничого бойківського краю з 

виходом на Закарпаття, на су-
сідні країни Європи.

Побажавши прибулим на се-
мінар плідної праці та гарних 
вражень від перебування в до-
лині, Володимир Гаразд запро-
сив його учасників до розмови 
щодо визначеної теми.

Першою з гостей виступила 
представник «Програми місце-
вого розвитку» Проон Вікторія 
кравчук. далі були виступи ме-
неджера Проон/мПВср ірини 
скалій, асоційованого консуль-
танта «Центру підтримки роз-
витку» Валерія Гулія з Харкова, 
провідного аудитора ТЮФ ЗЮд 
Павла Підгайця, консультанта 
«Центру досліджень місцевого 
самоврядування» зі Львова іго-
ря Бригилевича…

В ході семінару наш корес-
пондент знайшов можливість 
поцікавитись у його учасни-
ків враженнями про долину та 
думками про важливість захо-
ду. ось що йому розповіли:

Микола Нечай, керу-
ючий справами кам’янець-
Подільської міської ради:

- В долині вперше, а заочне 
знайомство з містом відбуло-
ся через супутникову карту. 
Приємно вразило мене, що в 

долині є пам’ятник першому 
Президентові України михайлу 
Грушевському. семінар, який 
проводиться тут, - дуже потріб-
на річ. минулого року я був на 
подібному заході в місті Бер-
дянську, де запозичив чимало 
цікавого для роботи щодо впро-
вадження системи управління 
якістю муніципальних послуг. 
Тепер ознайомився з досвідом 
міської ради долини. оскільки 
в кам’янці-Подільському за-
провадження стандарту 9001 
проходитиме в цьому році, то 
набутки долинської міськради, 
а також виступи спеціалістів на 
цьому семінарі будуть ще цін-
нішими, оскільки час йде, все 
змінюється, оновлюється. 

Валентина Старущен-
ко, перший заступник міського 
голови міста дзержинськ доне-
цької області:

- дуже добре, що питання 
нинішнього семінару винесли 
на всеукраїнський рівень. і коли 
відбулася між учасниками пер-
ша розмова, вона викликала 
цікавість у мене. наше місто 
лише на початковій стадії впро-
вадження системи управління 
якістю муніципальних послуг. 
Тому побачене і почуте в доли-

ні буде надзвичайно цінним 
для мене. ми дуже хочемо 
працювати в такому напрям-
ку, як і ваше місто. на жаль, 
не дуже в цьому сприяє нам 
бюджет…

Павло Підгаєць, провід-
ний аудитор ТЮФ ЗЮд:

- Цей семінар в долині 
проходить невипадково. річ 
в тому, що долинська міська 
рада вже отримала сертифі-
кат управління якістю по сис-
темі ISO 9001. і коли я працю-
вав тут в долині в питаннях 
впровадження цієї системи, 
то побачив, що міський го-
лова Володимира Гаразд не 
залишив на когось таку важ-
ливу справу, хоча водночас і 
залучав до неї відповідаль-
них працівників, зокрема, ке-
руючу справами світлану Яб-
чаник. Тому найважливішим 
підсумком впровадження в 
долинській міськраді систе-
ми управління якістю є те, що 
міський голова Володимир 
Гаразд чітко знає, розуміє, 

куди йде разом з територіаль-
ною громадою і чого хоче до-
сягнути.

Марина Лаврентьєва, 
начальник відділу сертифікації 
та розвитку систем управління 
дП «дніпростандартметроло-
гія»:

- на даний час ми працює-
мо в дніпропетровській облас-
ті, де впровадження системи 
управління якістю муніципаль-
них послуг охоплює практично 
всі гілки влади. Це і апарат об-
лдержадміністрації, і мерія міс-
та, а також дві районні сільські 
ради та шість районних в місті 
дніпропетровську рад. досвід 
передових гілок влади пови-
нен знаходити поширення та 
підтримку, отже, цей Всеукраїн-
ський семінар в долині є дуже 
доречним, як кажуть, вчасним. 
крім того, в нинішній час, коли 
органи місцевого самовряду-
вання скаржаться, що буцімто 
перебувають в скрутному фі-
нансовому становищі, після 
детального вивчення докумен-
тів їх погляд на впровадження 
систем управління якістю муні-
ципальних послуг стає зовсім 
іншим. а це, в свою чергу, дає 
можливість місцевим радам 

звернути більше уваги на за-
мовників послуг, тобто на меш-
канців, які проживають на від-
повідній території. отож, за та-
ких обставин зовсім по-іншому 
можна побудувати систему від-
носин влади громадян.

Тадеуш Сабік, гене-
ральний консультант системи 
управління якості польсько-
української групи:

- маю п’ятирічний досвід у 
час співпраці з міською радою 
Вінниці. Там ми найперше зі-
дентифікували процеси, які 
вважалися найголовнішими, 
і на ці процеси зорієнтували 
мешканців Вінниці. налагодив-
ши цю працю, ми змогли мати 
доступ до інформації, яка над-
ходить від клієнтів, тобто мати 
оцінку діяльності влади безпо-
середньо від громадян. а ця 
оцінка є найважливішою. 

- А як Ви, пане Тадеуше, 
долучилися до співпраці в 
польсько-українській групі?

- Я був депутатом міської 
ради, потім директором управ-
ління. мій батько був працівни-
ком громадської ради, прадід 
обирався війтом сільської ради, 
а прапрапрадід у восьмому по-
колінні був радником сільської 
ради ще за часів Франца-
Йозефа. Так що в моїх генах 
є заложено працювати на гро-
маду. і коли дізнався, що випа-
дає можливість працювати на 
користь польського та україн-
ського народу, то поставив собі 
за мету долучитися до такої 
справи. а ще хочу сказати, що 
зберігаю історичний родинний 
документ, який засвідчує щиру 
працю влади на громаду. В 1900 
році, коли мій прадід був солти-
сом, місцева влада на підставі 
тодішнього австрійського права 
створила першу пожежну служ-
бу. копію цієї ухвали місцевої 
ради і зберігаю. Так що як щось 
хочеться зробити для громади і 
люди в цьому будуть зацікавле-
ні, то можна. 

В ході перебування в долині 
учасники семінару виявили ба-
жання побувати в найсвятішому 
куточку регіону – на Ясній Горі в 
Гошеві, де відвідали церкву, по-
клонилися образу матері Божої 
– Цариці карпатського краю.

В.марчук 

І знову в Долину – з усієї України

Сила волі 
Андрія Парцея

В місті Шостка сумської області 
проходив чемпіонат України з греко-
римської боротьби серед молодших 
школярів (1995-1997р.н.). Від долин-
ської дЮсШ в цих змаганнях брали 
участь шість представників. керівни-
ком групи був тренер іван диндин.

найбільшого успіху тут досяг ан-
дрій Парцей – вихованець заслу-
женого тренера України степана 
Чернецького: він став бронзовим 
призером. до речі, при підготовці до 
змагань андрій, за словами свого на-
ставника, «зігнав» із себе 5,5 кілогра-
ма власної ваги. і це – свідчення ве-
ликої волі хлопця до перемоги. Чому 
«зганяв» таку вагу? Бо в категорії 35 
кілограмів виступав його старший 
брат іван, тож андрій не хотів, як 
кажуть, переходити дорогу братові. 
іван Парцей став п’ятим у своїй ваго-
вій категорії. андрій же привіз додо-
му бронзову медаль.

В.марчук

Протягом двох днів, 15-16 травня 2010 р., на базі спортивно-
оздоровчої бази «долина» Федерація волейболу області за 
організаційної та фінансової підтримки долинського ЛВУмГ та 
особисто голови профкому Тисяка В.м. проводився чемпіонат 
області з волейболу серед дитячих команд, загалом 
8 команд:

1. «Західрембуд» (м. Бурштин);
2. «Західщина» (м. Богородчани);
3. «сокіл-Будмаш» (м. калуш);
4. Фоск «Прикарпаття» (м. коломия);
5. ЛВУмГ (м. долина);
6. «Володар» (м. Галич);
7. Вк «долина» (м. долина);
8. «Буффало» (м. івано-Франківськ)
Змагання відкрили голова долинської райдер-

жадміністрації Петро Шкутяк та голова профкому 
долинського ЛВУмГ Володимир Тисяк, які привітали 
усіх учасників змагань в столиці Бойківського краю, 
побажали спортивних звитяг та перемог як в сьо-
годнішніх змаганнях, так і в майбутньому – «Любіть 
спорт, адже спорт – це здоров'я, краса та сила!» 

Тривала запекла боротьба показала високий рі-
вень підготовки команд й величезну жагу до перемо-
ги. Переможці визначились у фінальних змаганнях: 
і-е місце посіла дитяча команда «ЛВУмГ» (долина), 
іі-е – команда «Буффало» (івано-Франківськ), ііі-тє 
– Вк «долина» (м. долина). 

Усі призери отримали грамоти та кубки обласної федерації 
волейболу та море вражень!

Володимир най 

Юні волейболісти з Долини - перші!


