
 

Завершено цикл одноденних тематичних семінарів за темою: 

«Запобігання корупції в органах публічної влади» з підвищення 

кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування Одеської області 

 

В Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ 

при Президентові України завершено цикл одноденних тематичних семінарів 

за темою «Запобігання корупції в органах публічної влади».  

На замовлення органів публічної влади Одеської області у 2018 році 

проведено 22 семінари та підвищили кваліфікацію 700 посадовців.  

Слухачами зазначених семінарів стали 50 державних службовців 

Головного управління Національної поліції в Одеській області, 25 державних 

службовців Південного офісу Державної аудиторської служби України, 25 

державних службовців територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Одеській області та апарату місцевих судів м. Одеси 

та Одеської області, 50 державних службовців Одеської обласної державної 

адміністрації, 30 посадових осіб Одеської обласної ради, 25 державних 

службовців Головного управління держпраці в Одеській області Державної 

служби України з питань праці, 30 державних службовців Головного 

управління Державної казначейської служби України, 50 посадових осіб 

органів виконавчої влади Одеської міської ради, 50 державних службовців 

Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області, 25 

державних службовців Головного територіального управління юстиції в 

Одеській області, 50 державних службовців Головного управління Державної 

фіскальної служби в Одеській області, 50 державних службовців Головного 

управління Держпродспоживслужби в Одеській області. 

З загального числа 4 семінари проведено у формі виїзних семінарів, а 

саме у Тарутинському, Ананьївському, Савранському та Роздільнянському 

районах, де підвищили кваліфікацію 240 державних службовців та посадових 

осіб. 

За результатами підвищення кваліфікації всі слухачі отримали 

сертифікати державного зразка. 

В рамках семінарів проведено низку занять з актуальної тематики,  а 

саме: «Теоретико-правові основи поняття корупції. Державна політика 

України у сфері протидії корупції», «Міжнародний досвід щодо запобігання 

та протидії корупції», «Запобігання корупції та етика публічного управління. 

Громадський контроль як елемент етичної інфраструктури у діяльності 

органів публічної влади» та «Механізми подолання корупції через 

децентралізацію системи публічної влади». Заняття провели найкращі 

викладачі інституту та залучені практики.  

Заняття були проведенні з практичною спрямованістю та розглядом 

окремих прикладів. 

Під час проведення семінарів начальник відділу підвищення 

кваліфікації Липовська Світлана Олексіївна та завідувач сектору організації 



семінарів за державним замовленням Привалова Наталія Володимирівна 

розповідали присутнім про діяльність інституту щодо професіоналізації 

посадових осіб органів публічної влади, підвищення рівня професійної 

компетентності посадовців та про навчальні послуги, що надаються у 

навчальному закладі за різними навчальними програмами.  

Керівництво всіх органів влади, працівники яких підвищили 

кваліфікацію, вдячні керівництву інституту, організаторам та залученим 

викладачам за високий професійний рівень проведення навчання, про що за 

результатами проведення семінарів до Книги відгуків та пропозицій сектору 

організації семінарів за державним замовленням (завідувач Привалова Н.В.) 

внесено численні записи. 

Щороку навчання державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання корупції проводиться за кошти 

Державного бюджету. 

 

  
 


