В період з 02 по 13 жовтня 2017 року відділом підвищення кваліфікації
кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України проводився семінар за
професійною програмою з підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування з Вінницької, Миколаївської,
Одеської, Херсонської областей. Відкрили роботу семінару начальник
управління підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові
України Липовська С.О. та начальник відділу організації семінарів за
державним замовленням Привалова Н.В., які поінформували слухачів про
внутрішній розпорядок і напрямки діяльності відділу підвищення
кваліфікації кадрів та Інституту в цілому.
Заняття проводили понад 20 викладачів Одеського регіонального
інституту державного управління НАДУ при Президентові України, серед
яких були доценти, завідувачі кафедр, професори та доктори наук.
З метою практичного спрямування процесу підвищення кваліфікації
для проведення занять були запрошені практики Афанасьєва Т.В. – голова
Одеської обласної ради Миру, Прокопечко Л.Я. – Доброславський селищний
голова Лиманського району Одеської області, Сенча С.А. – т.в.о. начальника
управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної
державної адміністрації, Цокол Л.В. – начальник відділу моніторингу
галузевих та регіональних страхових фондів документації Південного
регіонального центру страхового фонду документації, Работін Ю.А. – голова
Одеської обласної організації Національна спілка журналістів України,
Дімитревич О.В. – голова Центру Соціальних Ініціатив і Розвитку,
Левчук В.В. – голова Овідіопольської районної державної адміністрації
Одеської області та ін. В рамках семінару зі слухачами зустрівся директор
інституту, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти
України Іжа Микола Михайлович, який зосередив увагу посадових осіб
органів публічної влади на необхідності систематичного підвищення рівня
професійної компетентності, особливо в умовах сучасних державних реформ.
В рамках семінару 11 жовтня 2017 року відбулося виїзне практичне
заняття, основним модератором якого виступила практик та науковець
Молодожен Ю.Б. – доцент, доктор наук з державного управління ОРІДУ
НАДУ при Президентові України, директор Одеського центру розвитку
місцевого самоврядування. Слухачі мали змогу обговорювати та ділитися
досвідом щодо стану розвитку місцевого самоврядування в Одеській області,
та отримали інформацію про діяльність органів місцевого самоврядування
Польщі.
Також професійною програмою було передбачено одноденний виїзний
семінар-практикум на базі Визирської сільської ради Лиманського району
Одеської області, організаторами та модераторами якого виступили
Токменінов О.П. – Визирський сільський голова Лиманського району
Одеської області та Кутателадзе О.Д. – депутат Одеської обласної ради,
кандидат юридичних наук. Слухачі мали змогу відвідати найбільші
підприємства
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«Трансінвестсервіс», ТОВ «ТІС-Міндобрива», ТОВ «ТІС-Руда», ТОВ «ТІСЗерно», ТОВ «ТІС- Контейнерний термінал», ТОВ «Олсідз Блек Сі», ТОВ
«Рисоіл-ЮГ», а також оцінити рівень розвитку фермерських господарств та
шкільних закладів. Разом з провідними викладачами ОРІДУ НАДУ при
Президентові України, Кутателадзе О.Д., а також Осиповим В.М. – старшим
науковим співробітником Інституту проблем ринку та економічноекологічних досліджень Національної академії наук України, доктором
економічних наук, професором обговорювалися в рамках тематичних
семінарів механізми взаємовідносин органів публічної влади в умовах
децентралізації, нормативно-правове забезпечення державно-приватного
партнерства на прикладі Визирської сільської ради. По завершенні виїзного
семінару-практикуму Токменінов О.П. відзначив велику роль науковців для
становлення і розвитку сільської ради та майбутнього об’єднання громади.
За результатами навчання було проведено підсумкове тестування. Всі
слухачі семінару успішно склали тест та отримали свідоцтва державного
зразка.
З метою методичного забезпечення для слухачів семінару підготовлено
та розміщено у «хмарі» навчально-методичні матеріали та практичні
рекомендації з актуальних питань, що висвітлювалися на семінарі.
По завершенні семінару до книги відгуків та пропозицій відділу
організації семінарів за державним замовлення відділу ПКК (начальник
Привалова Н.В.) внесено запис:
«Від імені всієї групи семінару за професійною програмою
висловлюємо щиру подяку організаторам, професорсько-викладацькому
складу ОРІДУ НАДУ при Президентові України за підготовку та проведення
семінару, який пройшов на дуже високому рівні та став корисним всім
представникам виконавчої влади та органів місцевого самоврядування…»

