|5.15_!6"45 )1екц!я.

йакроеконом|нна ситуаш!я в 9кра|н1

14.20_15.50 "/[екц!я.

€труктура та компетенш[я орган!в

в

сучасних умовах.

державного управл[ння та

|оннаренко 8ладислдв Басильовин,

доктор економ!чних наук, професор
кафедри м |жнародно? економ! ки
|1олтавського ун|верситец економ!ки

1сцевого

кандидат юридичних наук' доцент
кафедри теор!| права та конституц!йкого
права ||олтавськ0г0 юридичного

!

торг1вл1

!нстицту |!ац[онального ун!верситец
к}Фридкнна академ|я !кра|ни 1мен!

10 эковтня (нетвер)

[рослава йулрого>

7еллаупцчн цй коро*пкос'по'роков'!й се;п|нар з
запоб1еання ! про*пшё|1 корупц|[

11 нсовтня

''''|пань
8.30-10.00 /[екц!я.

|[оняття корупш!|: корупш|я як соц|альне
явище та пра30ва категор!я.

"[[аврик [алина Бололимир!вна,
доктор юридинних наук, зав1дувач
кафедри правознавства |1олтавського
ун!верситету економ!ки 1 торг|вл1

(п'ятниця)

8.30-10.00

7рен|не,

10.10-11.40

9правл!ння процесом комун|кац!1 у
профес!йних ст0сунках. €тратег||
управл!ння стресами.

}[овак Флег 0лександрович'

доцент кафелри педагог!чно[
майстерност! |!олтавс ь кого обласного
!

10.10-1\.40 ]!екц1я.

РозклАд 3Анять

нституту п;слядиплом но! педагог1ч но|
й.8. ФсщограАського

осв|ти !м.

}(арак':'еристика
с^пужбово} д!ял

з;то,;

т' г*с.>с:';

с!оро'::'би з корх

!

гз

\,'{

е

г: г;

!.

у сфер|
годи. засоб:с

службовт:! в 7-9[ |
ка] *г0р1й посад аг!арату'га
структу!.)них п1др0здд1;':! в })айонних
дер),}{авн их адм н стра!'{| й,
як| г!е !1 |двищували ква.1| !ф!кагд|го
б!льгше 5 рок|в
дер)!1з1]}] |.{х

тпт1!с':''.

8лекса+г,'пр й
"г|еме:шко

р:

к0лайовг: ч,

!(анд}1]1ат юри/1}{ч н |.1х 1 !а-ук' до1_1ент.

'зав1.г!уван кафслрт.т т;чб:;|,;ного :лрава
| 1олтавс ь кс:го }ор!| ]{ 1! г1о |'о ! нс'гиту.т'у

1

} !

1-!ац!онального ун1всрсит'ету <()рили,; на'
академ|я 9кра'{г:и 1мсн! 9рослава

йулрого>

!

м

полтАвський оБлА сну1й цвнтР
швРвп[дготовки тА п|двищвння
квАл|Ф1кАц1[ пРАцгвник|в 0РгАн[в
дпРжАвно[ влАди, оРгАн|в м[сцпвого
сАмовРядувА}{ня' дв Р}{{Авних
п!дпРи€мств, устАнов | оРгАн!зАц|й

1

!.40-| 2'4(] 0б|0ася переРв|'

!2.40_ !4.

\0 !!рокгпшнне

за||я'пп1я

()рган!заш!язаг*об1т.а*;нят.апрогил1|

,|!огвиненко
головний

Ап.тлр!||

[_р:,:горовин,

с гге:1!а:; !с ;' ] 1 !|'1

га протил||

1! эковтня ?0[1 р.
"гиждень
пергший
навча["!ня)
з 07 п:о

||роявам корупгт!| в ()рга!|ах держав1'()|\)
тттравл!ння рст !с:т"т1 '

(
:

ань зат':об! п ання

коруп:д!1'0/{А

]

[

1с:лтава - 201 3

7 эпсовтня (понед!лок)
9.00- 10.00

8 хсовтня (в!второк)

Реесгпрац1я слухан!в,

8.30- 10^00

10.00- 10.30 8!0щш;пгпя навчаннл.

0сипенко }[атал!я Р1ихайл!вна,
засцпник директора [ентру

!

{'оропшенко .[ариса 8олодимир!вна,
нач,шьник навч'шьно_методичного
в1дд!лу 1-1енту

|жнаролного сп!вроб|тништва
,{епартаменту економ!н ного розвитку

ьн

т-.:

ня

ге н]1ер

г|''!

х п |дход в
!

}'

\2'4о-14.1о

р:т

с'': :

:

праш1вник!в 9кра[г:

к./1

и>^

1

в{дд!лу апарац

и{;1

тренер програм|1 р!вних м0экливс:с':сйт
т:рав ж1г*ок в

!кра|н!

11.40-12.40

Ф6|0ня перерва.

\2.4о-1.4'\0

"[|еу;сс!;ц.

с'т.:повп:ий спелд!а;т!с

:.5{)

{ е.от о тпгц ч н
!

ц'

|ов:.товажсн

з),

с

: в!.п т!,:у

[тр|"':ешь 8асиль

в лср>кавно[

в.]!а. |!

';'а

зас'|'уп

ник

нача!л

ь}.1}4

|!

етровиз,

ка у правз: ! ння

еко.л:ог|] та природ}!их
с'тбллерхсалм | н !с : раш !|

ресурс!в

ьовг:н,

;:вського }ор!!_1р|'!н0л о [ г:с гитуту
н ал ь но го т н в е рс
тету }Фр иАи.: на
ака:{с;и |я }кра|ни !п,:ен! }!рослава
!

утт р | ч "

119 ц'тр; а;

8асп:.;':

ло!;'гор !сторинних натк. про(эесор
п<а*]:с т1':и заг!}пьно1ео})с ! !!!{них дисшипл!н

г||

: !

Ф,(А

['1о'; !':'гтч на систсма 9:<ра?ни: сунасний
с'т;]п ]'а основн! 1€н;1е1{|],|| ро3витку.

?етятта Р! *:кола[вна,

}ка.:енко Флексанлр

га соц!альг* г:х

сертиф!кован

1

правове вреулювашня

орган!в лержавно? влади. |-1равове
забезпечення проходження лержавно[

7елаагпшчна зусгпр!н.

Ё1э16*;а

-

упщвл|нських прошес1в в д!яльност1

!\

!о-:

} ]

сфер[ охорон|4 нав!(о-):иш!нь0го
1|риродного середов 1'! 1'ца'

директ0р ! !олтавсько1

обласно| орган1заш1!'
;

ня.

Фрган1зац!я державного контолю та
забезпечення вико}]авсько| дисципл1н:,т в
о1]ганах виконавчо1' в.|1а,1 и.

14.?0-

нс'тв,;

ван!на 1ет'яп*а ()р!|вна"
и

н

служби.
}(очан Ёатал!я 1}1икола1п'вна,
засцпник нач:шьника юридичного

стбл тсржцдм!н!с гра:

|ст'ь орган ! в ;]ерясавно1 вик0

8г.:конавч

?проль. 7есгпува

;гокумснтооб!гу'га :сонтролю апарату

влади'
!

ко н

11.40-|2.40 Фб1йгся перерв(!.

}кра|ни в [1олт'авськ1г] област!

прст вал:т<е

10.10-1 1.40 7емауптлчна зусгпр!н.

в|ддйу |-{ентру

кандидат наук з дер)|(авного управ-г!ння.
нача1ьник }прав.п ! н т-:я лержавно| слу>т<б г:
['оловного управл| ння лержавно! с';;1'я;6и

д!ял

област!

.{'оропшенко "/[ариса 8олодимир!вна'
начальник навча.]1ьно-мет0дичного

![ериатий Флексанлр !вановин,

'{ретс!;са.

заступник нач:шьника }правл{ння
лержавно| служби !_оловного управл!ння
Аержавно? служби 9ща|ни в |1олтавськ1й

}1ормативно

питання проходження державно| слу:кби.

13

"|1ахиэка ]!1икола [вановин,
доктор наук з державного управл|ння,

м

10.!0-11.40 8х!ё ншй

реал!заш!| адм1н!стративно{ реформ и.
€пец!а.лтьне законодавство, що регулю€

1.).20- 17.05

та свроатлантич на
!нтещаш!я 9ща|ни'

одА

[емаупцчна зусгпр|н.
,{оржавний менеджмент в контекст!

14.40-16.10

)7екц1я.

€вропейська

директора,(епартаменту _ нач€шьник
управл!ння !нвестиц|йно| д!яльност1 та

2.00- 13.00 Фб]йпя перерва,

13.00-14.30

8.з0_ 10'00

7емагпшчно зусгпр!н,
|нвестиц|йна д!яльн!сть як фактор
забезпечення економ!чного розвитку
рег|ону. 3овн|гшньо-економ!чна
д1яльн!сть в рег!он!.

Фрлов {мштро Бадпмовшч, заступник

0.з0_ 12.00 |7р ак;пшнне 3аня!п'пя.

[|рофес1йна лексика та граматичн! форми
щодо п1дготовки управл|ноьких
Аокумент!в' йова д|лових папер!в.

|

9 эпсовтня (серела )

ат

;

:

!

с-.

1

<<

т..з

му/1рого)
!4.20- }5.05

| е.цс ц ;п ш ч н о зусгпр
{>! нат

!

н.

тсова пол!ти ка дер;'|(ав|{.

йико;ла|влла' нача,!ьник
"г!ях -!!ариса
в|л;:!;ту ф!нанс!в м!сг1евих оргагг|в влади
уг:равл 1нгтя,{,епарт'аш:енту

о6л;гержалм! н1страш!|

ф! гтанс|в

!

