В період з 11 по 13 вересня 2018 року в Одеському регіональному
інституті державного управління НАДУ при Президентові України було
організовано та проведено короткостроковий тематичний семінар «Реалізація
регіональної інноваційної політики» з підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з Вінницької,
Миколаївської, Одеської, Херсонської областей.
В рамках семінару проведено низку занять, під час яких висвітлення
актуальну тематику, а саме: «Політична етика як нормативна структура
ідентичності та основа національної єдності»; «Інновації в державному
управлінні», «Особливості підготовки заявок щодо регіонального розвитку
для участі в конкурсах інноваційно-інвестиційних проектів», «Інноваційна
діяльність в органах публічного управління країн-членів Європейського
Союзу: проблеми та перспективи впровадження досвіду у вітчизняну
практику», «Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності»,
«Управління проектами з урахуванням інноваційної складової», «Нові
підходи до професійного навчання публічних службовців з метою
формування антикорупційної культури: досвід України та країн-членів ЄС»
тощо.
В роботі семінару взяли участь кращі викладачі ОРІДУ НАДУ при
Президентові України .
З метою практичного спрямування в рамках семінару проведено
виїзний семінар-практикум у селі Визирка Лиманського району. Під час
виїзного семінару-практикуму проведено круглі столи за темами «Ефективне
управління територіями: інноваційний розвиток», «Стан та перспективи
інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах», в роботі яких
взяли участь і викладачі інституту, і керівництво Визирської сільської ради, а
саме: Визирський сільський голова Токменінов Олександр Павлович та
заступник Сивак Наталія Степанівна, які поділилися досвідом з питань
соціально-економічного розвитку Визирської громади, де нещодавно
проведено об’єднання та сформовано нову об’єднану територіальну громаду
з центром у селі Визирка. Під час виїзного семінару практикуму зі слухачами
було проведено екскурсію до загальноосвітньої школи, фермерського
господарства. Також слухачі семінару побачили центральну площу Визирки
після реконструкції, яку успішно провели цього року. Очолив делегацію
ОРІДУ НАДУ при Президентові України перший заступник директора,
кандидат наук з державного управління доцент Попов Микола Петрович.
Слухачі під час семінару мали можливість обмінюватися досвідом,
обговорювати проблемні питання та отримувати відповіді на численні
запитання від запрошених спікерів.

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.
Після завершення семінару слухачі висловили вдячність організаторам
та викладачам семінару за змістовність і практичну спрямованість процесу
підвищення кваліфікації.

