У семінарі, який проведено на виконання п.6 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 22 особи місцевого самоврядування з різних районів
Одеської області.
Відкрили роботу семінару начальник відділу підвищення кваліфікації кадрів
ОРІДУ НАДУ при Президентові України (далі – Інститут) Липовська С.О. та
завідувач сектору організації семінарів за договорами Шматоваленко Л.С., які
поінформували слухачів про внутрішній розпорядок і напрямки діяльності відділу
підвищення кваліфікації кадрів, сектору та Інституту в цілому.
У перший день семінару, слухачі відвідали Одеський центр розвитку місцевого
самоврядування, де для них було проведено практичне заняття: «Організаційноправові засади діяльності органів місцевого самоврядування в умовах
децентралізації». Радник з питань децентралізації Одеського центру розвитку
місцевого самоврядування Гуненкова О.В. ознайомила присутніх з розвитком
децентралізації в Україні, поточним планом та перспективами розвитку процесів
децентралізації в Одеській області. Міжмуніципальне співробітництво: досвід
австрійських комун. Адміністративні, освітні, комунальні послуги у рамках
муніципального співробітництва висвітлила радник з питань комунікації
Одеського центру розвитку місцевого самоврядування Генова Євгенія. Спікери
відповіли на численні питання слухачів.
Навчання організовано у формі круглих столів, тематичних зустрічей, тренінгів
під час яких активно обговорювалися такі актуальні теми: « Забезпечення прав
дітей в умовах реформування органів публічної влади», «Діловодство. Порядок
формування архівних документів», «Порядок вчинення нотаріальних дій
посадовими особами органів місцевого самоврядування», «Порядок проведення
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців органами
місцевого самоврядування», «Порядок реєстрації місця проживання, перебування
осіб», «Порядок надання державної соціальної допомоги різним категоріям
населення», «Маніпуляція - як метод управління. Як протидіяти маніпуляції»
тощо. З метою практичного спрямування процесу підвищення кваліфікації були
запрошені практики: Колчина А. А. - начальник відділу допомог, субсидій і
контролю за призначенням пенсій управління соціального захисту Департаменту
соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації;
Бєжан Г. Л. - головний спеціаліст відділу розвитку сімейних форм виховання
Служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації; Шилова А. В. заступник директора Департаменту надання адміністративних послуг Одеської
міської ради - начальник управління правового та інформаційно-документального
забезпечення – адміністратор; Спіріна О. А. - начальник відділу взаємодії з
суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних
реєстраторів управління державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції в Одеській області; Савицька О. Ю. – завідувач третьої
Одеської державної нотаріальної контори; Мазуренко А. Д. – провідний спеціаліст
відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції в
Одеській області;Успенська Г. Б. - начальник відділу формування Національного
архівного фонду та діловодства Державного архіву Одеської області; Тимошенко
Н.В. - начальник управління документального забезпечення апарату Одеської

обласної ради начальник управління документального забезпечення апарату
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.

