
8.30- 10.00

10. !0- 1 |.40

11.40-12.40

12.40-14.10

\4.20-16.з5

29 травня (нетвер)

}! е кц1я, пр аюпа ч н е 3 в ня,пп1я.
Акцальн| питання роботи з кадрами в
органах м |сцевого самоврядування.
Бубир .![лодм ила | р:.: гор!вна,
зав!дувач сектору реал !заш!| лер:кавно|
пол|тиь.,: у сфер! лержавно? служби та
м!сцевого самов''ядування 9щавл|:+ня
лержавно} служ( и [о-т:овного ул:равл!ння
лержавно! служ6и 9кра|ни в |]олтавоьк!й
област!

8 цх !0 н тд й ко н гпр ол ь. 3 шта !к
Фсипенко [{атал!я Р1ихайл!вна,
директор 1{еггру
.!}евак!на Фксана 3!тал![вна,
заступник начш1ьника в!дд!лу !з
3€}Ёшьних питань та г0сподарсько|0
забезтгечеттня виконавчого ашарату
обласно!'рал|'
}'орош.:ешко !1ариса Болодимир|внв,
нача.'|ьт!ик иавчальн0-метод}*|ног.)
в|дд!лу [ентру

06!0сзя переРвь

[1 р аксптл'сне' ,'''пу'я.
Б.л:екгрнне рящва:л.ля та його рль у
пйвцщелтт| ефкплвносг! }и/{{|н}{'|

алпаБс лраттвптих поецт'
Ёо::овал Андр|й €ерг!йовин,
засцт!ник }1ач:шьника в1лл!лу
|нформаш! йно_комп' ютерного
забезпечення апарац
об.:тдержадм| н!сщаш!|

!1 р а ксппн не 3 аняп,пая,
!щавл|ння стреоом 1т[ [1оперед)ке}!1'!
йог6 щояв|в. 3алоб|гання профес!иному
вигораннто.
?олорова [рина €тепан!вна.
доцент кафещи пелагог{ки, культуролог!{
та |стор1| 0Ё&!коопсп|лки
<|{олтавський ун!верситет економ|ки !

торг!вл|>, канд!'дат психолог!чних |_{аук

30 травня (п'ятнищя)

8'з0-9'|5 !1ракспшине 3цн''п'!пя'
3аходи запоб|гання .га протил1! корупш1:.
[згомець [!атал!я 1}! и кола{в на,
консул ьтант-уповноважена особа з
пи'гань запоб|гання ! виявлення корупш!|
в!.ш!лу }')ридич н( го забезпечення
в? конав [ого апа}'ац |_1олтавсько1
обласно1'рали

9.25_|0.!0 11екц|я,

||равове забезпечент;я д|яль ност!
виконавчих апарат{в м!сцевих рад.
€иня вський 8' ячеслав йико;тайовии,
начальник в!лл!лу юридичного
забезг:ечення виконавчого апарац
об.:хасно! ради

1 0.20- 1 1.50 1ршкпаллчне -3оня1п'пп.

|-|рофес|йна лекси|{в та фаматичн! форми
сшд-адання управл!нських докуме н г!в.
йовадйвих папер{в. .-
А,орошленко .[|арпса 0о.г:одимир|вл:а,
нач:шь||ик навч€шьно-методи11ного
в|л'ц!щ {енщу

1 1 -50 - |2.2о [! ]0в е0ен сая п !)чм к!в 
"еш|с'ару.3рученпя сцпашф!кауп!в про п1ёвшщент*я

к8а41ф1квцЁ
Фснпенйо Ёатал|я Р1 ихайл!вна,
директор {енщу

полтАвський оБлАсний цвнтР
п вР0п |дготовки тА п !двищ0ння

квАл|Ф!кАц|[ пРАц[вник| в оРг'Ан|в
дЁР!ивно[ влАди, оРгАн | в м!сц[вого

сАмов Ряду вАння, двР)!{Авн их
п!дпРи€мств, устАнов ! оРгАн!зАц!й

ш Ро г РАмА

тематичного короткострокового
сем!нару <7|о ч:лэ ен 1пу в('нн я
у пр а н', н сь ко1 ё Ёя;эьн о спс|;

Б-вряёування),

(лля прап|вник;в заг€ш1ь1тих в!:дд!л!в
викон{шчих апарат|в районних рад)

26-з0 :!равня 2014 рок
|{олтава - 2ош



26 травня (пон_ел{лок)

'
9.00- 1 0.00 Рессопрвц!я учс;спслк]в,

10.00-! 0.30 Б|йкрш;пппя н!'вчцнпя.' ФсипенкоЁата.л:|яР!иха|лл!вна,
дире|{тор |_{ентру

}0.30-12.00 'г!екц!я.
Фсновн] !1оло)кення €вропейсько{ {арт!!
м|сцевого самоврядування^ €вролейський
досв!д реформування м |сцевого
самоврядування'
.|!ахиэка Р1икола |вановин,
зас'1упник нача'[ьника }прав;п | ння
лерхсавно| слу>кби [оловного управл|ння
дерхсйно[ слуэкби }ща1ни в ||олтавсьгс!й
област!, професор, док]'ор наук з
держа вного управл!нт*я

]2.00-1 3,00 Фб|йнд перерва-:.:'''1. : !,:1..1 ,.,

{ 3:00_! 4.:}0 .|1екц|я-
|[ол|тична'система 9кра|ни: сутасттий
стан та основн[ тендёнц|? розвитку.
€т'рйець 8асиль Басильовин,
професор кафедри загальн0те0ре ги1{нто(

дисцигш!н |{о.:л|'авського юридичного
, !нституц Ёац1онального}ориди!{ного

ун{верситец !мен1 Ё,рослава &1удрогр,
доктор 1сторичних наук

14.40-16. | 0 Бх10ншй кон,проль. 7еспаувоння.
3ахарова [ата.лп!я }1ихайл!вна,
методист навч;шьно_орган|заш{йного
в!дд1л} {енту

27 травня (в1второк).

8.30_|0'00" ,1!"екц1я. 1 !: .,:1 '' .. '' :, ,.'€истема терйтс;р|атьно| орган!заш!?
влади в 9щашт|: сут аснйй ста\1 тА
перспективи розвитку.
9ернатий 8лександр [вановит,

начаг1.ьни к 9правл| ння лер:кавно| служби
|-оловного управл| н ня лержавно| служби
}кра!ни в ||олтавськ!й област|, кандидат
наук з державного управл{ння

1! р ок*пшн не 3ц ]!я !п/п'|.
Фсновн! поло)ке[{}1я законодавства
9крани про звернення громадян.
Фсобистий прийом громадян' роз'ляд !'х

звернень.
Балацра Балер!й Бололимшровглн,
нач&цьник в|дд!:гу роботи |з

звернен нями громадя н апарату
обллержалм!н!страш1|

Фб|ёня перерв0.

./1екц!*
\4акроэ:<оном!нна сицаш!я в 9кра!н| в
сучас[ ах.умовах'
[-оннаренко Бладиспав Баси.л:ьови.:.
професор кафедри м!я<народно?
екот+9м!ки. БЁ 3 )/коопспй ки
<]1олтавський ун!верситет економ|ки !

тщг1вл|>>, докт0р економ!нних наук

/!екц|я.
Реформрання орган|в м!сцевого
самоврядування. |-[.г:яхи та перспективи

розвитку територ!а.гтьних |ром ад
]1о.гптавш(ини.

Ёорона [|етро Басильовин,
{'олова ||олтавськот обласно| ради, доктор
наук з державно1ю ущавл!н:ш

28 травня (середа)

!1 р акспшн ;ае 3 аня!п,п;п,
|{ро роботу з докумен'|'ами в орган'!х
м!сцевого сап1оврядувангш' Фрга:т{заш|я

та конщоль за виконанням влас]{1п{

р!шень.
/,[евак|на Фксана 8|тал|[вгла,
3асту|1ник начальника в!дд!лу !з

загш1ь|{их питань та г'осподарського

забезпечення вико|{авчог0 апарату
обласно? радла

'г!ет<ц!я.
,{!яльг:!сть апарат|в районних рад |11одо

виконання законодавства 9кра|г:и про
м!сцеве самоврядування. Б!дкрит|сть та
прозор|сть у д|яльност! районно} р тли.

Аудка !рина Анатод!!вка, '

.керугон ий справами виконавчого
апарац [1олтавсько! обласно: раАи

Фб!0ня 11ерерва.

[1 р аоспш н не з а, !', ,п!пя.
Фрган|заш!йне забезлечення д|яльност!
районно| рали. 0рган|затл!я роботи сес!й,
пост!йних ком{с1й та робота з депутата1!ти
м!сшев* х рал.
|лушлк.; Бололимнр |ванови.+,
началь] !ик в|дд1лу орган!зат{1йного
забезпечен.ня д!ял ьност! аг|арату
|!олтавсько1 обласно! рали

[р акппшн не 3 с' !'яР*ня"
|{р роботу з дощментайи в орган€ж
м!сцевого самоврядувангтя' ]1|дготовка
'|а здача Аокумевт!в в арх!в'
|улим $алетттина Бо.лподимир!вна,
д|Фектор .{ержавного арх!ву [1о.:ттавсько|
област|,
€оловйова 1етяша 3асил!вна,
нач'шьник в!дд!пу формування ЁАФ та

дйоводства,{ержавного арх ! ву
||олтавсько! област1

]!екц!*
|1овттоваження :орган|в' м|сцевого
самоврядуван|!я !цодо управл !н ня
комунальним майном.
(агайдачний €ерг|й 1имоф|йовин'
начальник управл|ннд майном
[1ол'гавс ь ко] облас но1 рали

10.|0-| 1.40

\ \ "4о-12.40

12.40-\4.'о

14.20-15.50

10. 10- ! 1.4о

1|.40-12.40

12.40-\4.10

14.20-15.50

16"00-16.45

8.30-10.00


