У семінарі, який проведено на виконання п.5 плану-графіка підвищення
кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування Одеської області на
2018 рік, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної ради від 01
березня 2018 року № 115/2018-ОР «Про організацію навчання та підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування Одеської області у 2018
році», взяли участь 23 головні бухгалтери районних, сільських рад та об’єднаних
територіальних громад Одеської області.
Заняття семінару проводилися у формі тематичних зустрічей», практичних
занять та тренінгів, під час яких активно обговорювалися такі актуальні теми:
- «Нормативно – правове забезпечення сучасного бюджетного процесу» та
«Документообіг при плануванні місцевого бюджету на 2019 рік» –докторант,
доцент кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при
Президентові України, кандидат нау Голинська О. В.
- «Бюджетна децентралізація як засіб ефективного використання бюджетних
коштів. Прямі іноземні інвестиції для регіонального та місцевого розвитку
громад» та «Особливості формування доходів місцевих бюджетів в умовах
децентралізації» – доцент кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ
НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцентОсадчук С. В.
- «Актуальні аспекти державних закупівель» - провідний фахівець відділу
дистанційного навчання та інформатизації ОРIДУ НАДУ при Президентові
України Насипаний В.І.
-«Управління конфліктами. Конструктивне вирішення конфліктів» та
«Профілактика стресів. Психологічні технології стресостійкості» сертифікований тренер-психолог, магістр державного управління, засновник
Центру лідерства «Вершина» Кіров В.І.
-«Дотримання вимог трудового законодавства як елемент запобігання та
протидії корупції в органах публічної влади»- старший викладач кафедри
державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України- Долгіх Н.П.
- «Відповідальність у сфері закупівель» - начальник відділу моніторингу та
перевірок закупівель Південного офісу Державної аудиторської служби України Васильєв О.А.
- «Концептуальні засади та нормативно-правове забезпечення е-урядування.
Основи та стратегія е-демократії»- декан факультету публічного управління та
адміністрування, доцент кафедри електронного урядування та інформаційних
систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук
Куспляк І.С.
- «Мовні норми у фаховій діяльності посадових осіб місцевого
самоврядування»– завідувач сектору організації семінарів за договорами відділу

підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України
Шматоваленко Л.С.
Слухачі високо оцінили рівень організації семінару та роботу професорськовикладацького складу про що зробили відповідний запис у книзі відгуків та
побажань.
За результатами навчання було проведено підсумкове тестування. Всі слухачі
семінару успішно склали тест.
Під час підбиття підсумків семінару завідувач сектору організації семінарів за
договорами ВПКК Шматоваленко Л.С. вручила слухачам семінару 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.

