
У період з 17 по 19 квітня у відділі підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України відбувся тематичний короткотерміновий семінар 

«Забезпечення та реалізація прав і свобод осіб з інвалідністю в Одеській області» з 

підвищення кваліфікації 18 державних службовців категорій «Б» та «В» 

структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій з питань 

соціального захисту населення. 

Під час підвищення кваліфікації були розглянуті такі теми: Соціальний 

захист населення – пріоритетний напрямок державної політики. Порядок 

оформлення документів для влаштування осіб з інвалідністю до будинків-

інтернатів. Соціальний захист осіб з інвалідністю. Основні вимоги Закону України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів». Забезпечення належних умов для 

реалізації прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю відповідно до норм 

чинного законодавства та Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. 

Встановлення статусів ветеранам війни, у тому числі учасників АТО та їх сім’ям, 

учасникам ЧАЄС, ветеранам праці. 

До проведення занять було залучено працівників Департаменту соціальної та 

сімейної політики Одеської облдержадміністрації, керівників органів публічної 

влади та викладачів Інституту, а саме: Агаєву С.В. - в. о. начальника відділу 

соціальних послуг та стаціонарних установ Департаменту соціальної та сімейної 

політики Одеської облдержадміністрації, Беккер Т.П. - директора Контактного 

центру Одеської області, Вишневську В.М. - доцента кафедри управління 

проектами Інституту, кандидата технічних наук, Кольцова В.М. – директора 

Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Міністерства 

соціальної політики України, кандидат політичних наук, Оганісяна М.С. - доцента 

кафедри публічного управління та регіоналістики Інституту, Ревякіна О.С. – 

заступника директора Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської 

обласної державної адміністрації та Філіппову О.М. - начальника відділу 

персоніфікованого обліку та соціальних пільг управління соціального захисту 

Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської облдержадміністрації. 

Слухачі  високо оцінили належний рівень організації семінару та роботу 

викладацького складу. Висловили вдячність керівництву Одеського регіонального 

інституту державного управління за надану можливість отримати теоретичні та 

практичні знання під час семінару. 

У книзі відгуків слухачів залишили запис: «Дуже цікава, корисна, 

кваліфікована зустріч, яка дала можливість отримати додаткові знання та навички». 


