
У період з 06 по 08 червня у відділі підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України відбувся тематичний короткотерміновий семінар 

«Актуальні питання реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади. Бюджетна децентралізація» з підвищення кваліфікації  сільських, 

селищних, міських (міст районного значення) голів, голів об’єднаних 

територіальних громад, старост, заступників голів, посадових осіб місцевого 

самоврядування Одеської області. 

У перший день семінару  відбулися цікаві тематичні зустрічі та розглянуті теми: 

«Механізми залучення громадськості до процесу прийняття управлінських 

рішень», «Актуальні аспекти державних закупівель», а також проведено 

психологічний тренінг: «Профілактика стресів. Психологічні технології 

стресостійкості». 

07 червня відбулося виїзне практичне заняття в Дальницькій сільській  раді 

Овідіопольського району, у ході якого було відбулося знайомство з з роботою 

Барабойського старостинського округу. Мурашко Валентина Володимирівна - в.о. 

старости Барабойської сільської ради Дальницької об’єднаної територіальної 

громади Овідіопольського району гостинно прийняла слухачів групи, провела 

цікаву бесіду та екскурсію своїм селом. Був оглянутий музей, бібліотека,  

школа, дитячий садок. Слухачі отримали відповіді на запитання. Відгуки та 

побажання були наступні: «Мурашко В.В. – жінка, якій можна впевнено 

довірити своє село, бо вона діловий, конкретний, цілеспрямований керівник. 

Вміло  ставить перед собою цілі та вдало втілює їх в життя». 

  Голова Дальницької сільської ради Овідіопольського району -  Крутюк 

Сергій Іванович провів цікаву зустріч: « Етапи формування громади: перешкоди та 

перемоги», «Візитівка громади. Перші досягнення». Головою був проведений  

огляд об’єктів інфраструктури Дальницької сільської ради. Крутюк С.І.. відповів на 

численні запитання учасників семінару. Слухачі мали змогу оглянути курорт 

«Грибівка».  

Відвідування просвітницького заходу «Берег Овідія», знайомство з роботою 

соціально-культурної та туристичної сфери,  зустріч з головою Овідіопольської 

районної державної адміністрації Левчуком Володимиром Володимировичем 

вразила і зачарувала слухачів. «Левчук В.В. – керівник з великої літери, дуже 

досвідчена, приємна та вихована людина. Слухачі ознайомилися з творчістю 

художників із Франції, Білорусії, України, оглянули картини на тему рідного краю. 

Третій день семінару завершився цікавою зустрічю  з  директором ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України Іжею Миколою Михайловичем,  начальником 

відділу правового аналізу юридичного управління апарату Одеської обласної 

ради Самофаловим Романом Олександровичем та начальником відділу 

підвищення кваліфікації Інституту Липовською Світланою Олексіївною тема: 

«Основні аспекти взаємодії органів публічної влади на прикладі Одеської 

обласної ради Слухачі отримали можливість спілкування з керівництвом та 

фахівцями і отримати  відповіді  на запитання.   

Під час  навчання було проведено цікаві  лекції: «Передача видаткових 

повноважень у ході бюджетної децентралізації, детінізація доходів та відносин у 

сфері зайнятості населення»,  «Земельно-правові підстави набуття прав на 

землю та їх реалізація», «Розвиток державної мовної політики. Ділова 



українська мова в органах публічної влади». До проведення занять було залучено, 

керівників органів публічної влади та викладачів Інституту, а саме: Давтян  С.Г.- 

доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент; 

Осадчук С.В. - доцент кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління; 

Гоштинар С.Л.- доцент, кандидат юридичних наук кафедри трудового, 

земельного та екологічного права Одеського державного університету 

внутрішніх справ; Насипаний В.І. - головний спеціаліст відділу дистанційного 

навчання та інформатизації ОРIДУ НАДУ при Президентові України; 

Шматоваленко Л.С. – завідувач сектору організації семінарів за договорами  

відділу підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; Рєпнова Т.П. – доцент кафедри загально наукових соціальних та 

поведінкових дисциплін Одеського інституту «Міжрегіональної академії 

управління персоналом», кандидат психологічних наук 

Слухачі  високо оцінили належний рівень організації семінару та роботу 

викладацького складу. Висловили вдячність керівництву Одеського регіонального 

інституту державного управління, відділу підвищення кваліфікації  за надану 

можливість отримати теоретичні та практичні знання під час семінару та виїзне 

заняття. 

 


