
 
 

23 березня 2018 року на базі Херсонського 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 два 

одноденних тематичних короткострокових семінари  «Ефективні 

управлінські технології в органах публічної влади» та «Децентралізація 

фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи публічної 

влади»  з підвищення кваліфікації керівного складу органів публічної влади 

Херсонської області. 

Під час відкриття семінарів перед присутніми виступили директор 

Херсонського обласного центру підвищення кваліфікації кадрів Білорусов 

Сергій Георгійович та начальник відділу підвищення кваліфікації кадрів 

Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при 

Президентові України Липовська Світлана Олексіївна, які у своїх промовах 

підкреслили важливу роль підвищення рівня професійної компетентності 

посадових осіб органів публічної влади, зручність та ефективність 

проведення подібних семінарів на базі Херсонського обласного центру 

підвищення кваліфікації кадрів. 

Також під час свого виступу Липовська С.О. поінформувала 

присутніх про діяльність Інституту та відділу підвищення кваліфікації кадрів, 

подякувала керівництву Хеорсонської обласної державної адміністрації, 

Херсонської обласної ради, Херсонської міської ради та Херсонського 

обласного Центру підвищення кваліфікації кадрів за сприяння організації та 

проведення семінару для посадовців Херсонщини. Особливу увагу 

Липовська С.О. приділила новим умовам вступу до Інституту, перевагам 

навчання на факультеті «Публічне управління та адміністрування». 

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., доцент кафедри, 

кандидат наук з державного управління, доцен – Давтян С.Г., а також 

кандидат наук з державного управління  – Панченко Г.О.  

В рамках тематичного короткострокового семінару: «Децентралізація 

фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи органів 

публічної влади» розглядалися питання щодо реалізації бюджетної політики 

держави на місцевому рівні, особливостей складання, затвердження та 

виконання місцевих бюджетів з урахуванням системних змін у нормативно-

правовій базі та про місцеві цільові програми та їх виконання. 

Заняття проводили доцент кафедри економічної та фінансової 

політики, докторант інституту, кандидат наук з державного управління, 

доцент – Голинська О.В. та начальник відділу моніторингу виконання 

міських програм Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради 

– Болтовська Л.А. 

Під час семінарів всі слухачі отримали рекламну продукцію із 

запрошенням на навчання на різні факультети та спеціальності.  

Колектив відділу підвищення кваліфікації кадрів вдячний 

працівникам структурних підрозділів по роботі з персоналом апаратів 

Херсонської облдержадміністрації, обласної та міської рад які сприяли 

направленню на підвищення кваліфікації посадовців відповідних категорії,  а 

працівникам Херсонського обласного Центру ПКК за допомогу в організації 

злагодженої та результативної роботи викладачів у процесі підвищення 

кваліфікації посадовців Херсонської області. 

 

 

 

 


