
В управлінні ПКК в період з 08 по 09 вересня 2015 року проведено 

тематичний короткотерміновий семінар «Інноваційно-інвестиційна діяльність 

як фактор забезпечення розвитку регіону» з підвищення кваліфікації державних 

службовців обласної та районних державних адміністрацій Одеської області 

 

Підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних 

адміністрацій Одеської області проводилось на виконання п. 8 плану-графіка 

підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад обласної та 

районних державних адміністрацій Одеської області на 2015 рік. 

Однією з актуальних і корисних була тематична зустріч «Основні завдання та 

напрями роботи Департаменту «Агентство інвестицій та розвитку» Одеської обласної 

державної адміністрації в сфері залучення іноземних інвестицій» за участю  

директора Інституту Іжі М.М. та т. в. о. директора Департаменту «Агентство з питань 

інвестицій та розвитку» Одеської обласної державної адміністрації Саші Боровика, 

що відбулась 09 вересня. Під час зустрічі слухачі мали можливість поставити 

актуальні питання та познайомились із шляхами залучення інвестицій в Одеську 

область.  

У перший день семінар відкрила начальник управління ПКК Інституту 

Липовська С.О., яка розповіла слухачам про основну місію Інституту, важливість 

підвищення кваліфікації, правила внутрішнього розпорядку під час навчання, права 

та обов’язки слухачів, про систему надання освітніх послуг, наголосили на основних 

напрямках роботи під час семінару. 

 У період підвищення кваліфікації було висвітлені актуальні питання: 

«Особливості залучення інвестицій з держав Європейського Союзу» - доцент кафедри 

європейської інтеграції Інституту, кандидат технічних наук, доцент  

Комаровський В.В., «Порядок надання міжнародної технічної допомоги» - 

консультант Центру сприяння розвитку міст при Одеському відділенні Асоціації міст 

України Бондарук В.І.; «Державна політика у сфері протидії корупції в Україні. 

Запобігання та виявлення проявів корупції в органах державної влади» старший 

викладач кафедри права та законотворчого процесу Інституту Долгіх Н.П., 

«Перспективи залучення інвестицій в об’єднаних громадах» - професор кафедри 

державного управління і місцевого самоврядування Інституту, доктор наук з 

державного управління, доцент Молодожен Ю.Б., «Інноваційні механізми 

фінансово-бюджетної децентралізації» доцент кафедри економічної та фінансової 

політики Інституту, кандидат наук з державного управління, доцент Голинська О.В. 


