У семінарі, який проведено на виконання п.8 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 29 спеціалістів сільських, селищних, міських (міст районного
значення) рад, об’єднаних територіальних громад із земельних питань, старост,
посадових осіб місцевого самоврядування Одеської області.
Відкрила роботу семінару завідувач сектору організації семінарів за
договорами відділу підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові
України (далі – Інститут) Шматоваленко Л.С., яка поінформувала слухачів про
внутрішній розпорядок і напрямки діяльності відділу підвищення кваліфікації кадрів
та Інституту в цілому.
У рамках семінару відбувся круглий стіл «Продаж права оренди земель
державної власності сільськогосподарського призначення на земельних торгах
(аукціонах» в якому взяли участь: Пастушенко Павло Петрович – доцент кафедри
державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат
економічних наук, голова відокремленого підрозділу «Всеукраїнської спілки
сертифікованих інженерів-землевпорядників» у Одеській області, Заслужений
працівник сільського господарства, Клименко Ігор Борисович - депутат Одеської
обласної ради, Салієнко Сергій Вадимович – голова Асоціації роботодавців
землевпорядних організацій, член «Всеукраїнської спілки сертифікованих інженерівземлевпорядників»; Тимосевич Валентин Станіславович - директор Одеської
регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного
кадастру», Колосюк Анатолій Анатолійович – науковий консультант з інновацій,
експертизи та оцінки Товариства з обмеженою відповідальністю «Геоконсалтинг»,
доцент кафедри землеустрою та кадастру Одеського державного аграрного
університету, кандидат економічних наук, Недбалюк Олена Василівна – начальник
відділу державної реєстрації об'єктів державного земельного кадастру управління
Державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру в Одеській
області.
Заняття проводилися у формі тематичних зустрічей, під час яких активно
обговорювалися такі актуальні теми: «Основи оцінки та ринку земель в Україні»,
«Судова експертиза з питань землеустрою», «Порядок передачі земель
сільськогосподарського призначення із державної в комунальну власність»,
«Особливості реалізації земельних ділянок на прилюдних торгах», «Продаж земель
державної власності сільськогосподарського призначення», «Актуальні проблеми
земельного законодавства», «Роль і місце Контактного центру Одеської області в
Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади»,
«Профілактика стресів. Психологічні технології стресостійкості», «Маніпуляція - як
метод управління. Як протидіяти маніпуляції».

З метою практичного спрямування процесу підвищення кваліфікації були
запрошені практики: Беккер Т.П. - директор Контактного центру Одеської області;
Пастушенко П.П. – доцент кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при
Президентові України, кандидат економічних наук, голова відокремленого підрозділу
«Всеукраїнської спілки сертифікованих інженерів-землевпорядників» у Одеській
області, Заслужений працівник сільського господарства; Бочев Д. М. - директор
Одеського філіалу ДП “СЕТАМ”, Кіров В.І. – сертифікований тренер-психолог,
магістр державного управління, засновник Центру лідерства «Вершина».
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.
За результатами проведення короткострокового тематичного семінару
завідувач сектору організації семінарів за договорами відділу ПКК Шматоваленко
Л.С. вручила слухачам сертифікати державного зразка про підвищення кваліфікації.
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

