В період з 20 по 22 березня 2018 року в Одеському регіональному
інституті державного управління НАДУ при Президентові України було
організовано та проведено короткостроковий тематичний семінар
«Державно-приватне партнерство як фактор стратегічного розвитку
території» з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування з Вінницької, Миколаївської, Одеської,
Херсонської областей. Відкрили роботу семінару начальник відділу
підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України
Липовська С.О. та завідувач сектору 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.
В рамках семінару проведено низку занять, а саме:
- лекція: «Організація роботи органів публічної влади з реалізації Стратегії
сталого розвитку «Україна – 2020»;
- семінарські заняття та «круглі столи»: «Механізми взаємодії органів
публічної влади з приватним сектором», «Боротьба з корупцією у сфері
державно-приватного
партнерства»,
«Основи
державно-приватного
партнерства: сутність, особливості, форми і моделі», «Нормативне
регулювання державно-приватного партнерства», «Мистецтво ведення
переговорів працівниками органів публічної влади з представниками
бізнесових структур», «Передумови формування та ризики сторін державноприватного партнерства в Україні», «Фінансове забезпечення публічноприватного партнерства в Україні. Реалізація бюджетної політики держави на
місцевому рівні», «Децентралізація фінансової системи. Роль бюджетів та
публічно-приватного партнерства у розвитку територій».
Європейський досвід державно-приватного партнерства вивчався в
рамках занять «Державно-приватне партнерство в Європі: історія виникнення
та розвиток», «Організації взаємодії державного та приватного секторів:
досвід країн Європейського Союзу» та «Механізми формування та
функціонування публічно-приватного партнерства на місцевому рівні в
контексті підписання Угоди про асоціацію «Україна – ЄС».
В роботі семінару взяли участь викладачі ОРІДУ НАДУ при
Президентові України та передові практики Одеського регіону, а саме:
заступник Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради – директор департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрега С.М.,
голова Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області
Левчук В.В.

Більшість занять мали практичне спрямування та були проведені з
використанням сучасних технологій навчального процесу. Слухачі мали
можливість обмінюватися досвідом, обговорювати проблемні питання та
отримувати відповіді на чисельні запитання.
В рамках семінару зі слухачами зустрівся директор інституту Іжа
Микола Михайлович.
За результатами навчання всі слухачі семінару отримали сертифікати
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.

