В період з 20 по 22 листопада 2018 року проведено тематичний
короткостроковий семінар за темою: «Системні зміни в нормативноправовій базі щодо формування та виконання місцевих бюджетів».
В період з 20 по 22 листопада 2018 року в Одеському регіональному
інституті державного управління НАДУ при Президентові України було
проведено короткостроковий тематичний семінар «Системні зміни в
нормативно-правовій базі щодо формування та виконання місцевих
бюджетів» з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування з Вінницької, Миколаївської, Одеської,
Херсонської областей.
В рамках семінару проведено низку занять, під час яких висвітлено
актуальну тематику, а саме: «Особливості бюджетної політики на 2019 рік»,
«Принципи перерозподілу доходів та видатків у руслі фінансово-бюджетної
децентралізації в Україні», «Реалізація бюджетної політики держави на
місцевому рівні. Особливості складання, затвердження та виконання
місцевих бюджетів з урахуванням системних змін у нормативно-правовій
базі (гендерний бюджет – аналіз програм)», «Основні функції, повноваження
та організація роботи щодо здійснення ревізій в органах публічної влади»,
«Фінансово-економічна діяльність органу місцевої влади: механізми
взаємодії з казначейською службою», «Механізми взаємовідносин органів
публічної влади в умовах децентралізації», «Стратегічне планування.
Управління місцевим бюджетом за програмно-цільовим методом», «Роль
бюджетів у розвитку місцевих громад», «Зарубіжний досвід для України
щодо організації бюджетних правовідносин», «Оцінювання бюджетних
програм в Україні та за кордоном».
В роботі семінару взяли участь викладачі ОРІДУ НАДУ при
Президентові України.
Велику зацікавленість у слухачів викликали зустрічі з керівниками та
працівниками органів публічної влади: заступником Одеського міського
голови, директором департаменту фінансів Одеської міської ради
Бедрегою С.М.; заступником начальника Головного управління Державної
казначейської служби України в Одеській області Султан С.А.;
Доброславським селищним головою Лиманського району Одеської області
Прокопечко Л.Я.; головним державним аудитором відділу контролю в
органах влади, оборони, правоохоронних органах та за місцевими
бюджетами Південного офісу Держаудитслужби Донічем М.С.
Все частіше у роботі семінарів беруть участь депутати органів
місцевого самоврядування, які зацікавлені отримувати актуальну інформацію
щодо діяльності органів влади та реалізації їх основних функцій в умовах
сучасних реформ. Так і у семінарі «Системні зміни в нормативно-правовій
базі щодо формування та виконання місцевих бюджетів» вільним слухачем
працював
депутат
Одеської
обласної
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VІІ
скликання

Булігин-Шрамко С.В., який по завершені семінару подякував за надану
можливість підвищувати свій рівень обізнаності.
Слухачі під час семінару обмінювалися досвідом, обговорювали
актуальні питання щодо соціально-економічного розвитку територій.
Підбиваючи підсумки семінару завідувач сектору організації семінарів
за державним замовленням Привалова Н.В. вручила слухачам сертифікати.
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.
По завершенні семінару до книги відгуків та пропозицій сектору
організації семінарів за державним замовлення відділу ПКК (завідувач
Привалова Н.В.) внесено записи:
«… Висловлюю щиру вдячність викладачам та організаторам семінару
за високий професіоналізм у роботі.
Необхідно ініціювати проведення подібних семінарів на постійній
основі серед депутатів як Одеської обласної ради, так і інших рівнів. Я
впевнений, що така роз’яснювальна освітня робота впливатиме на якість
роботи народних обранців у своїх округах, а також на розуміння
відповідальності за дії депутатів та їх наслідки.
З поваго, вдячністю та визнанням,
депутат Одеської обласної ради
Булигін-Шрамко Серігй Віталійович»
«… Висловлюємо щиру вдячність усім причетним за проведення
семінару на високому професійному рівні.
Тема цього семінару та отримані знання маю велике значення для
життєдіяльності громад, так як бюджет – це важлива складова стабільного
розвитку територій, а професійний розподіл його – запорука успіху.
З великою повагою, вдячністю та
побажаннями добра,
слухачі семінару»

