У період з 30 жовтня по 01 листопада 2018 року у відділі підвищення
кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України проведено
тематичний короткотерміновий семінар на тему: «Актуальні питання
розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених
пунктів» з підвищення кваліфікації 19 державних службовців категорій
“Б” та “В” районних державних адміністрацій Одеської області, що
відповідають за питання житлово-комунального господарства.
У перший день семінар відкрили начальник відділу підвищення
кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України Липовська С. О.
та завідувач сектору організації семінарів за договорами Шматоваленко Л.С.,
які розповіли слухачам про основну місію Інституту, важливість підвищення
кваліфікації, правила внутрішнього розпорядку під час навчання, права та
обов’язки слухачів, про систему надання освітніх послуг, наголосили на
основних напрямках роботи під час семінару.
Семінар організовано спільно з Департаментом житлово-комунального
господарства та енергоефективності Одеської обласної державної
адміністрації. Важливі та актуальні на сьогоднішній день питання були
порушені в рамках круглого столу: «Реалізація державної політики у сфері
житлово-комунального господарства, ефективного використання паливноенергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії
та альтернативних видів палива», у якому взяли участь начальник
департаменту Шалигайло А.І. та заступник начальника управління –
начальник відділу інженерних систем життєзабезпечення управління систем
життєзабезпечення та житлової політики Департаменту Іонаш М.М.
Велику зацікавленість у слухачів викликав круглий стіл за темою:
«Впровадження безхлорних технологій як єдиний раціональний шлях
розвитку систем питного водопостачання», який провів доцент кафедри
медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця Загороднюк К.Ю. та був
запрошений депутат, голова постійної комісії з питань житловокомунального
господарства, паливно-енергетичного
комплексу
та
енергозбереження Одеської обласної ради Чапир Д.П.
Практично спрямованими були тематичні зустрічі: «Принципи
реформування сфери житлової та комунальних послуг і основні нормативні
документи» за участю директора громадської наукової організації «Одеський
академічний центр Міжнародної академії наук» Ковальчук Л.В.;
«Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії у місті
Одесі» за участю директора Комунального підприємства «Теплопостачання
міста Одеси» Донченко І. С.
У рамках семінару проведено виїзне практичне заняття до міста Южне.
В Южненській міській раді відбувся круглий стіл «Обмін досвідом роботи
щодо
ведення
житлово-комунального
господарства,
ефективного
використання
паливно-енергетичних
ресурсів,
енергозбереження,
відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива у місті
Южному» який провели заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради - начальник управління житлово-комунального
господарства Южненської міської ради Любівий М.П., керуюча справами
виконавчого комітету Шегида Л.Г.
Слухачі семінару відвідали: комунальний заклад «Южненська міська
лікарня», де головний лікар міста Роман Лиманський розповів про те, як
лікарня реалізувала два проекти з енергозбереження та повністю забезпечена
питною водою з власного джерела. Слухачам продемонстрували як працює
нове енергозберігаюче обладнання.
Під час виїзного заняття слухачі ознайомились з роботою міської
котельні та здійснили ознайомчу автобусну екскурсію парками міста Южне.
За результатами навчання та підсумкового тестування всі слухачі
семінару отримали сертифікати державного зразка.

