У відділі підвищення кваліфікації кадрів проведено семінар «Староста в
Україні: правовий статус та повноваження Актуальні питання реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади» з підвищення
кваліфікації старост, сільських, селищних, міських (міст районного значення)
голів, голів об’єднаних територіальних громад, старост, заступників голів,
посадових осіб місцевого самоврядування Одеської області
У семінарі, який проведено на виконання п.4 плану-графіка підвищення
кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування Одеської області на
2018 рік, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної ради від
01березня 2018 року № 115/2018-ОР «Про організацію навчання та підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування Одеської області у 2018
році», взяв участь 21 слухач.
Заняття проводилися у формі тематичних зустрічей, лекцій, тренінгів,
практичних занять під час яких активно обговорювалися такі актуальні теми:
«Бюджетна децентралізація як засіб ефективного використання бюджетних коштів.
Прямі іноземні інвестиції для регіонального та місцевого розвитку громад»,
«Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого
самоврядування, в тому числі в ОТГ», «Про повноваження органів місцевого
самоврядування щодо захисту прав дітей », « Земельно-правові підстави набуття
прав на землю та їх реалізація в громадах», «Реалізація державної соціальної
політики у сфері соціального захисту населення в період децентралізації»,
«Службовий етикет посадовців як чинник запобігання проявам корупції в органах
публічної
влади»,
«Профілактика
стресів.
Психологічні
технології
стресостійкості», «Мовні норми у фаховій діяльності посадових осіб місцевого
самоврядування» , «Профілактика професійного вигорання публічних службовців
«Нейролінгвістичне програмування. Мета і завдання НЛП. Техніки і технології
НЛП». До семінару були залучені найкращі фахівці інституту та представники
органів влади: Осадчук Світлана Вікторівна – доцент кафедри економічної та
фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з
державного управління, доцент, Савицька Олена Юліанівна – завідувач третьої
Одеської державної нотаріальної контори,Мазуренко Анастасія Дмитрівна –
провідний спеціаліст відділу з питань нотаріату Головного територіального
управління юстиції в Одеській області, Кіріяк Алла Іванівна - начальник служби
у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації, Гоштинар Світлана
Леонідівна - доцент, кандидат юридичних наук кафедри трудового, земельного та
екологічного права Одеського державного університету внутрішніх справ
Коваленко Лілія Валентинівна - директор Департаменту соціальної та сімейної
політики Одеської обласної державної адміністрації, Кіров Володимир Ігорович –
сертифікований тренер-психолог, магістр державного управління, засновник
Центру лідерства «Вершина» Шматоваленко Людмила Сергіївна – завідувач
сектору організації семінарів за договорами відділу підвищення кваліфікації кадрів
ОРІДУ НАДУ при Президентові України Ковалевська Анастасія Володимирівна
– провідний фахівець відділу комунікацій, доцент кафедри проектного
менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філологічних
наук, Репнова Тетяна Петрівна – доцент кафедри психології та загальнонаукових
дисциплін Одеського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом,
кандидат психологічних наук, Оганісян Михайло Сергійович - доцент кафедри

публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України,
кандидат філософських наук, доцент.
Третій день семінару завершився круглим столом на тему «Основні аспекти
взаємодії Одеської обласної ради з органами публічної влади » за участю Балана
Олександра Миколайовича - керуючого справами апарату Одеської обласної
ради, Лебедєва Романа Сергійовича – начальника юридичного управління
апарату Одеської обласної ради та Липовської Світлани Олексіївна – начальника
відділу підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові, які
розповіли слухачам про основні аспекти взаємодії органів публічної влади на
прикладі Одеської обласної ради.
За результатами навчання було проведено підсумкове тестування.
Всі слухачі семінару успішно склали тест.
Під час підведення підсумків роботи семінару слухачі висловили глибоку
вдячність керівництву відділу ПКК за високий та професійний рівень організації
семінару, відзначили підготовку професорсько-викладацького складу інституту.
За результатами проведення короткострокового тематичного семінару
начальник відділу ПКК Липовська С.О. вручила слухачам сертифікати державного
зразка про підвищення кваліфікації.

