
 

Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування 23 січня 

проведено семінар на тему «Ефективні управлінські технології в органах 

публічної влади» на базі Миколаївського обласного Центру підвищення 

кваліфікації кадрів  

 
 

23 січня 2018 року на базі Миколаївського обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій за участю працівників і викладачів Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України (далі – Інститут) було проведено 

тематичний короткостроковий семінар «Ефективні управлінські технології в 

органах публічної влади» з підвищення кваліфікації керівного складу органів 

публічної влади Миколаївської області. 

Під час відкриття семінару перед присутніми виступили директор 

Миколаївського обласного центру підвищення кваліфікації кадрів Дибченко 

Дмитро Миколайович, головний спеціаліст Міжрегіонального управління 

Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, 

Миколаївській, Херсонській областях, АР Крим та м. Севастополі Любинська 

Лілія Георгіївна та начальник відділу підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України Липовська Світлана Олексіївна. У своїх 

промовах усі вищезазначені підкреслили важливу роль підвищення рівня 

професійної компетентності посадових осіб органів публічної влади, 

зручність та ефективність проведення подібних семінарів. 

В рамках тематичного короткострокового семінару: «Ефективні 

управлінські технології в органах публічної влади» було проведено заняття 

за актуальною тематикою, а саме: «Ефективність діяльності органів 

публічної влади: практичні кроки впровадження внутрішнього контролю», 

«Регламент взаємодії як управлінська технологія у системі місцевого 

самоврядування та регіонального управління», «Формування та 

затвердження проектів державно-приватного партнерства в умовах реформ 

децентралізації». 

В роботі семінару взяли участь викладачі кафедри публічного 

управління та регіоналістики, а саме: завідувач кафедри, доктор наук з 

державного управління, професор – Приходченко Л.Л., доктор наук з 

державного управління, професор – Саханєнко С.Є., а також кандидат наук з 



державного управління, доцент кафедри – Піроженко Н.В.  

Під час свого виступу Липовська С.О. поінформувала присутніх про 

діяльність Інституту та відділ підвищення кваліфікації кадрів, подякувала 

керівництву Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївської 

обласної ради, Миколаївської міської ради, Миколаївського обласного 

Центру підвищення кваліфікації кадрів за сприяння організації та проведення 

семінару для посадовців Миколаївщини. Особливу увагу Липовська С.О. 

приділила новим умовам вступу до Інституту, перевагам навчання на 

факультеті «Публічне управління та адміністрування». 

Під час реєстрації всі слухачі отримали рекламну продукцію із 

запрошенням на навчання на різні факультети та спеціальності.  

По завершенні семінару до Книги відгуків та пропозицій сектору 

організації семінарів за державним замовлення відділу ПКК (завідувач 

Привалова Н.В.) внесено запис: 

«Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування 

м. Миколаєва та Миколаївської області прийняли участь у тематичному 

короткостроковому семінарі «Ефективні управлінські технології в органах 

публічної влади. 

Висловлюємо щиру вдячність щодо актуальності тем та 

професіоналізму викладачів семінару та організаторам ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Сподіваємось на подальшу співпрацю. 

Бажаємо, щоб рік був багатий на добро, щедрим на приємні події, 

успіхи та вдачу. Щоб 2018 рік пройшов під знаком миру і добра, став роком 

чистих і добрих справ, нових досягнень, здійснення професійних планів, 

особистих бажань та задумів…» 

З повагою та щирими побажаннями вся група 

 

Колектив відділу підвищення кваліфікації кадрів вдячний 

працівникам Миколаївського обласного Центру ПКК, які сприяли 

злагодженій та результативній роботі викладачів у процесі підвищення 

кваліфікації посадовців Миколаївської області. 

 

 

 


