В період з 01 по 12 жовтня 2018 року в Одеському регіональному
інституті державного управління НАДУ при Президентові України було
організовано та проведено семінар за професійною програмою з підвищення
кваліфікації
державних
службовців,
посадових
осіб
місцевого
самоврядування з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської
областей.
В рамках двотижневого семінару проведено низку занять, під час яких
висвітлено актуальну тематику, а саме: «Закони лідерства», «Боротьба з
корупцією в органах публічної влади: оновлення влади та антикорупційна
реформа», «Бюджетна децентралізація як один із напрямків реформування
влади в Україні», «Етична інфраструктура публічної служби»,
«Комунікативні технології в управлінні людськими ресурсами», «Заходи
щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення. Захист
прав споживачів», «Державна політика в сфері протидії легалізації
(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,
«Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування», «Забезпечення ефективності
управлінської діяльності в органах публічної влади: взаємозв’язок ідеології,
технології і стилю», «Державно-управлінські, економіко-правові та
соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності крізь призму
асоціації України з ЄС», «Фінансова самодостатність об’єднаних
територіальних громад: проблеми і перспективи сталого розвитку» тощо.
В роботі семінару взяли участь кращі викладачі ОРІДУ НАДУ при
Президентові України. Також до проведення занять були залучені видатні
науковці інших провідних вишів міста Одеси, а саме: доцент кафедри
загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін Одеського
інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, кандидат
психологічних наук Рєпнова Т.П., старший науковий співробітник Інституту
проблем ринку та економічно-екологічних досліджень Національної академії
наук України, доктор економічних наук, професор Осипов В.М.
В інтерактивному форматі заняття за темою «Євроатлантичні процеси
в Україні» провів представник Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини в південних областях, доцент кафедри глобалістики,
євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ НАДУ при
Президентові України, кандидат військових наук, старший науковий
співробітник, депутат Одеської обласної ради Остапенко О.А.
Велику зацікавленість викликали заняття за участю досвідчених
керівників державних установ, громадських організацій та органів публічної

влади таких як: Визирський сільський голова Лиманського району Одеської
області Токменінов О.П., директор Південного регіонального центру
страхового фонду документації Короткін А.В., директор Одеського
обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Кольцов В.М.,
начальника відділу аналітичної роботи управління організаційної та
аналітичної роботи апарату Одеської обласної ради Орлова А.І., заступник
голови Овідіопольської районної ради Одеської області Мошняга Л.А.,
представники Громадського Руху «Віра. Надія. Любов» Костюк О.Й. і
Левіна Є.О., голова Одеської обласної Ради миру Афанасьєва Т.В., голова
Овідіопольської райдержадміністрації Левчук В.В.
З метою практичного спрямування в рамках семінару проведено виїзні
семінари-практикуми, а саме: у Національній спілці журналістів України в
Одеській області де проведено заняття за темою «Роль засобів масової
інформації у формуванні позитивного іміджу діяльності органів публічної
влади» за участю заступника голови Одеської обласної організації
«Національна спілка журналістів України», головного редактора газети
«Правозахисник Одещини», Почесного працівника культури України, медіаексперта Никифорова В.М.; виїзний семінар-практикум на базі м. БілгородДністровський Одеської області в рамках якого проведено заняття за участю
голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Одеської
області Ільченко С.П. та першого заступника голови Гречановської Н.А.;
виїзний семінар-практикум на базі редакції газети Одеської обласної ради
«Одеські вісті» за участю головного редактора газети Шевчука І.М.
Слухачі під час семінару обмінювалися досвідом, обговорювали
актуальні питання щодо реалізації державних реформ.
По завершенні семінару слухачі успішно склали іспит у формі
тестування.
За результатами навчання, всі слухачі семінару отримали свідоцтва
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.
До книги відгуків та пропозицій сектору організації семінарів за
державним замовлення відділу ПКК (завідувач сектору Привалова Н.В.)
внесено запис:
«Ми щиро вдячні за час проведений в Одеському регіональному
інституті державного управління НАДУ при Президентові України на

семінарі за професійною програмою з підвищення кваліфікації керівного
складу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з
Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. Нами здобуто
теоретичні та практичні знання із різних напрямків публічного управління,
зокрема щодо децентралізації, європейського права та євроінтеграційних
процесів в Україні.
Хочемо відзначити високий рівень професіоналізму професорськовикладацького складу інституту.
Дякуємо за якісну організацію навчального процесу та змістовний план
проведення занять…»
З повагою та щирими побажаннями, вся група

