ÒÅÏËÎÄÀÐÑÊÈÉ

ÃÀÇÅÒÀ ÒÅÏËÎÄÀÐÑÊÎÃÎ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

¹¹24,
14, 17
7 —
— 23
13íîÿáðÿ
àïðåëÿ2017
2006
ãîäà
ãîäà

2

ÂÅÑÒÍÈÊ
В

«Øêîëà ìàéáóòíüîãî
ìåíåäæåðà» î÷³êóº íà Âàñ

ОГОЛОШЕННЯ

иконавчий комітет Тепло
дарської міської ради оголошує
конкурс на заміщення вакантної по
сади посадової особи місцевого са
моврядування головного спеціалі
ста Управління праці та соціально
го захисту населення
Вимоги до кандидатів:
– повна вища освіта відповід
ного професійного спрямування за
освітньокваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста;
стаж роботи за фахом на
службі в органах місцевого само
врядування або державній службі
не менше 1 року чи стаж роботи за
фахом в інших сферах управління;
вільне володіння державною
мовою;
володіння комп'ютерною тех
нікою.
Для участі у конкурсі подають
ся документи:
 заява про участь у конкурсі;
 особова картка форми П2ДС
з додатком 1 та автобіографією;
 копія (ї) диплома (ів) з до
датком (ами), інших документів
про освіту, перепідготовку, підви
щення кваліфікації;
 електронна декларація особи,
уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік, за
встановленою формою, що визна
чається Національним агентством
з питань запобігання корупції (далі
– НАЗК) шляхом її заповнення на
офіційному вебсайті НАЗК за ад
ресою www.nazk.gov.ua та роздру
кована з офіційного вебсайту у
паперовому вигляді. Едекларація
заповнюється власноруч за допо
могою власного електронного циф

рового підпису (ЕЦП), який можна
отримати безкоштовно в Акреди
тованому центрі сертифікації
ключів інформаційнодовідкового
департаменту державної фіскаль
ної служби.
 копії паспорта та реєстрацій
ного номера облікової картки плат
ника податків;
 копія військового квитка (у
разі наявності);
 копія трудової книжки;
 одна фотокартка розміром 3х4 см.
Додаткова інформація:
1.Документи на конкурс прий
маються протягом 30 календарних
днів з дня виходу оголошення про
проведення конкурсу.
2.Учасники конкурсного відбо
ру мають дати згоду на збір та об
робку їх персональних даних відпо
відно до Закону України "Про за
хист персональних даних", а пере
можець конкурсного відбору, який
претендуватиме на зайняття поса
ди посадової особи місцевого са
моврядування, у встановленому
порядку підлягатиме перевірці
відповідно до Закону України "Про
очищення влади".
3.Щодо часу та місця проведен
ня конкурсу, основних функціональ
них обов'язків, умов оплати праці,
переліку питань для перевірки знан
ня законодавства з урахуванням
специфіки функціональних обо
в'язків тощо інформація надається
за телефоном: 7831018
Прийом документів для участі
в конкурсі здійснюється за адре
сою: м. Теплодар, вул. Піонерна, 7,
каб. 27, в робочі дні:
– з 8.00 до 17.00 (обідня пере
рва з 12.00 до 13.00).

УКРАЇНА
ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
16 листопада 2017 р. № 381Р
Про затвердження робочої групи з підготовки
пускорезервної котельної м. Теплодар до модернізації
шляхом залучення інвестиційних коштів.
На виконання рішення Теплодарської міської Ради від 30.08.2017
№296 «Про проведення конкурсу з визначення приватного партне
ра» та пропозиції ТОВ «Нова Генерація — Південь» від 16.11.2017
р. щодо модернізації пускорезервної котельної м. Теплодар шля
хом переведення на виробництво теплової енергії та інших видів
енергії з природного газу на альтернативні види палива, стст.42,59
Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою подаль
шого розвитку промислової зони міста і створення нових робочих
місць:
1. Створити робочу групу з питань підготовки заходів щодо
залучення на конкурсних умовах приватних партнерів для модерн
ізації пускорезервної котельної м. Теплодар.
2. Затвердити склад робочої групи (додається).
3. Завданням робочої групи є напрацювання механізму залу
чення позабюджетних коштів для проведення комплексної модер
нізації котельної, ефективного використання цілостного майново
го комплексу, розвитку промислової зони міста, створення нових
робочих місць.
4. Начальнику відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків
з громадськістю Баскаковій І.П. оприлюднити дане розпоряджен
ня у засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за
собою.
В.о.міського голови, секретар міської ради М.М.Бігунов
Додаток
до розпорядження міського голови
від 16 листопада 2017р. №381Р
Склад робочої групи з підготовки заходів щодо залучення
на конкурсних умовах приватних партнерів для модерні
зації пускорезервної котельної м. Теплодар
Голова комісії:
Перший заступник міського голови
Секретар комісії:
Директор МКП “ОТЕЦ2”
Члени комісії:
1. Секретар міської ради;
2. Головний інженер МКП «Одеська ТЕЦ2»;
3. Начальник управління майна та інвестицій Теплодарської
міської ради Одеської області;
4. Начальник фінансового управління виконавчого комітету Теп
лодарської міської ради Одеської області;
5. Начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету
Теплодарської міської ради Одеської області;
6. Начальник юридичного відділу виконавчого комітету Тепло
дарської міської ради Одеської області;
7. Представники постійних депутатських комісій Теплодарської
міської ради:
 з питань регулювання земельних відносин, охорони навко
лишнього середовища, будівництва та архітектури;
 з фінансовоекономічних питань, бюджету, інвестицій, кому
нальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі;
 з питань житловокомунального господарства, промисловості,
транспорту та зв’язку.
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айважливішим періодом в
житті кожної людини є етапвибору
майбутньої професії та обрання
навчального закладу для отриман
ня відповідної освіти.
Одеський регіональний інсти
тут державного управління Націо
нальної академії державного уп
равління при Президентові Украї
ни, здійснює підготовку фахівців
за різними Освітніми програмами.
Щороку інститут опікується
майбутніми абітурієнтами.
За ініціативою викладачів ка
федри менеджменту організацій
ОРІДУ НАДУ при Президентові Ук
раїни 4ий рік поспіль працює без
коштовна Освітня програма «Шко
ла майбутнього менеджера». Курс
навчання в цій школі розраховано
на учнів 911 класів загально
освітніх шкіл, випускників коледжів
та інших зацікавлених осіб. Метою
роботи цієї школи є ознайомлення
потенційних вступників зі спеціаль
ністю «Менеджмент».
Незабаром, 11 листопада 2017
року розпочинається черговий
цикл занять «Школи майбутнього
менеджера» 20172018 навчально

го року. Заняття в Школі проводять
ся по суботах, з 11листопада 2017
року по 21 квітня 2018 року. У про
веденні занять беруть участь як
викладачі кафедри менеджменту
організацій, так і викладачі інших
кафедр інституту. Заняття прохо
дять у форміcasestudy, тренінгів,
майстеркласів, ділових ігор та
«мозкових штурмів».
В рамках роботи «Школи май
бутнього менеджера» проводити
муться заняття за наступною тема
тикою:
 Практика менеджменту. Ре
альні приклади ефективних управ
лінських рішень видатних особис
тостей в історії менеджменту;
 Особисті здібності – осно
ва створення вдалого бізнесу;
 Відкриття власного бізнесу;
 Особливості менеджменту
банківської сфери діяльності;
 Маркетингове забезпечен
ня бізнесу та труднощі, що виника
ють в процесі його створення;
 Роль публічного виступу в
діяльності сучасного менеджера;
 Самоменеджмент для май
бутніх менеджерів;
 Групова поведінка, ефек
тивні комунікації у менеджменті;
 Розробка резюме менед
жера;
 Етика та етичні взаємовід
носини в офісному середовищі;
 Історія виникнення податків
та вплив міжнародного досвіду на
податкову політику України.

По завер
шені роботи
«Школи май
бутнього ме
неджера» всі
учасники от
р и м у ю т ь
відповідні сер
тифікати.
Детальніше оз
найомитися з питан
ня
ми щодо участі в роботі «Школи
майбутнього менеджера», дізнати
ся про вступ до ОРІДУ НАДУ при
Президентові України на факуль
тет «Менеджменту та бізнестехно
логій» можна у приймальній комісії
за телефоном: (048) 7059712, а
також безпосередньо на кафедрі
менеджменту
організацій:
(048)7059770 .
Також запрошуємо всіх зацікав
лених на День відкритих дверей,
який відбудеться 17 листопада
2017 року за адресою: м. Одеса,
вул. Генуезька 22 (актова зала). В
рамках Дня відкритих дверей Ви
отримаєте розгорнуту інформацію
про діяльність інституту; а також
буде запропоновано зустрічі з ке
рівництвом інституту та виклада
чами, концерт та ознайомча екс
курсія по інституту.
Чекаємо на Вас.
Завідувач кафедри менеджмен
ту організацій, кандидат еконо
мічних наук, доцент
Красностанова Наталія
Едуардівна
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кість судочинства, а відтак і авторитет усієї судо
вої системи України, визначається правильним та од
наковим застосуванням судами законодавства.
Конституція України визначає, що правосуддя в Ук
раїні здійснюється виключно судами; делегування
функцій судів, а також привласнення цих функцій інши
ми органами чи посадовими особами не допускають
ся.
Створення посправжньому демократичної, соціаль
ної, правової держави немислиме без укорінення спра
ведливого правосуддя, основними конституційними
засадами якого в Україні проголошено рівність усіх учас
ників судового процесу перед законом і судом, зма
гальність сторін, підтримання державного обвинува
чення в суді прокурором, забезпечення обвинувачено
му права на захист, гласність судового розгляду, забез
печення апеляційного та касаційного оскарження рішен
ня суду. Судова влада у країні реалізується шляхом
здійснення правосуддя в рамках відповідних судових
процедур Конституційним Судом України та судами
загальної юрисдикції, які спеціалізуються на розгляді
цивільних, кримінальних, господарських, адміністра
тивних справ, а також справ про адміністративні пра
вопорушення.
Однією з основних ознак правової держави є право
на доступ до правосуддя та справедливий судовий
розгляд. Судова система є основою правової держави,
вона покликана захищати Конституцію, задекларовані
в ній цінності. Саме суд урівноважує суспільство. Зав
данням судової гілки влади були і залишаються макси
мально надійний захист конституційних прав і свобод
людини, а також законність та правопорядок у державі.
Судові органи вирішують завдання запобігання зло
чинам за допомогою різних засобів і методів. Проф
ілактичний ефект діяльності суду пов’язаний з вико
нанням його основного завдання – здійсненням право
суддя. Шляхом винесення справедливого рішення суд
забезпечує загальну та спеціальну превенцію, зокре
ма, робить свій внесок у запобігання вчинення злочинів,
для чого важливе значення має правильне й однакове
застосування кримінальноправових норм.
Незалежність судової гілки влади є передумовою
довіри людей до судової процедури, її авторитетності
та ефективності, а самостійність прийняття судового
рішення є суттю судової незалежності. Суддя не може
підпорядковуватись жодній владі, крім закону, згідно з
демократичними принципами, а також, крім власної
совісті та почуття справедливості. Цілковито необхід
ними у його роботі є висококваліфікована та ефективна
система судочинства і забезпечення незалежності
суддів.
Судочинство – це комплексна система інститутів,
стадій та проваджень, у яких процедури, процесуальні
дії повинні вчинятися за чітко визначеною процесуаль
ною формою і не мають суперечити одна одній. Все це
разом узяте буде визначати певний уніфікований стан
дарт правосуддя. Таким чином, ідеальний процесуаль
ний закон повинен визначатися певною системністю,
узгодженістю, взаємопов’язаністю та уніфікованістю

його норм як у самому кодексі, так і стосовно інших
процесуальних законів.
На сьогодні, нагальною проблемою України, як пра
вової держави, є проблеми реалізації принципу верхо
венства права в правотворчій та правозастосовній
діяльності, а також визначення шляхів її вирішення. Вер
ховенство права є необхідною умовою функціонування
держави. Проте, щоб стати дієвим інструментом цей
принцип повинен отримати більш чітке доктринальне і
нормативне вираження. Необхідно враховувати досвід
як вітчизняних, так і зарубіжних наукових досліджень,
але розробити власну теорію, що буде відповідати ук
раїнській культурноправовій традиції. Окрім визначен
ня поняття верховенства права, необхідно також знай
ти місце цьому принципу у системі інших правових ос
новоположних засад, подолати всі потенційні супереч
ності.
Право на справедливий суд закріплено в п. 1 ст. 6
Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод, де вказано, що кожен має право на справедли
вий і публічний розгляд його справи упродовж розум
ного строку незалежним і безстороннім судом, вста
новленим законом, який вирішить спір щодо його прав
та обов’язків цивільного характеру або встановить об
ґрунтованість будьякого висунутого проти нього кри
мінального обвинувачення. Судове рішення проголо
шується публічно, але преса і публіка можуть бути не
допущені до залу засідань протягом усього судового
розгляду або його частини в інтересах моралі, гро
мадського порядку чи національної безпеки в демок
ратичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси
неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або
– тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, –
коли за особливих обставин публічність розгляду може
зашкодити інтересам правосуддя. Ця норма закріплює
такі елементи права на справедливий суд, як: публіч
ний судовий розгляд, розумність строків судового роз
гляду, незалежність та безсторонність суду, встановле
ного законом.
Розгляд справи у короткі строки свідчить про опти
мальне використання судами ресурсів і досконалість
судових процедур. Як свідчить практика Європейсько
го суду з прав людини, при визнані розумності строку
підлягають оцінці такі обставини, як загальна тривалість
розгляду справи, складність справи, особиста поведі
нка учасників процесу.
Серед найбільш популярних методів, які застосо
вуються сьогодні різними державами для підвищення
ефективності судових процедур є використання спро
щених або скорочених процедур розгляду незначних
або безспірних справ, або виключення взагалі без
спірних справ з судової компетенції, встановлення гра
ничних строків здійснення процесуальних дій судом і
учасниками судового процесу, створення судів для роз
гляду незначних справ.
Прес служба
Теплодарського міського суду Одеської області
(Закінчення у наступному номері).

