ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови
Полтавської обласної ради
______________ А.М. Ханко
“_____”________ 2018

Директор Полтавського обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і
організацій
_____________Н.М. Осипенко
“_____” _______ 2018

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№
з/п
1.

2.

3.

4.

Тема заняття

К-сть
годин

підвищення кваліфікації за професійною програмою
сільських та селищних голів, які не підвищували
кваліфікацію більше 3 років
05.02.2018 – 08.02.2018
12.03.2018 – 16.03.2018
Форма
заняття

Викладач

Модуль ЗН-1. Основи публічного управління та адміністрування в Україні
Територіальна організація влади та
2 Тематична
Біленький Олександр
реформа місцевого самоврядування.
дискусія
Юрійович,
голова Полтавської обласної ради
Балибіна Ірина Вікторівна,
директор Полтавського підрозділу
Центру розвитку місцевого
самоврядування
Актуальні питання створення
6
Виїзне
Ісип Олександр Михайлович,
спроможних територіальних громад.
заняття
радник з питань децентралізації
Полтавського підрозділу Центру
розвитку місцевого
самоврядування
Основи публічного управління та
2
Лекція
Лахижа Микола Іванович,
адміністрування. Політика європейської
перший заступник директора
інтеграції як стратегічний вибір
Регіонального центру з надання
України.
БВПД у Полтавській області,
доктор наук з державного
управління, професор
Модуль ЗН-3 Запобігання корупції у сфері публічного управління
Антикорупційна політика держави.
2
Практичне
Лобач Катерина Василівна,
заняття
доцент кафедри правознавства
Полтавського національного
педагогічного університету імені
В.Г.Короленка, кандидат
історичних наук

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

К-сть
годин

№
з/п

Форма
заняття

Запобігання та протидія корупції в
органах місцевого самоврядування.
Конфлікт інтересів як морально-етична
проблема в діяльності посадових осіб
місцевого самоврядування.

2

Практичне
заняття

Реалізація соціальної політики держави у
Полтавській області.
Надання соціальних допомог, пільг,
субсидій, соціальних гарантій.
Влада і громада. Ефективні механізми
впливу і взаємодії.

2

Тематична
зустріч

Тема заняття

Викладач

Смотрицька Людмила
Олександрівна,
заступник начальника відділу з
юридичного забезпечення та
кадрової роботи апарату обласної
ради
Модуль ЗН-4. Державна економічна та регіональна політика
Регіональна економічна політика.
2
Лекція
Дубіщев Віктор Петрович,
Стратегія розвитку Полтавської області
завідувач кафедри економічної
на період до 2020 року.
теорії та регіональної
економіки Полтавського
національного технічного
університету імені Юрія
Кондратюка завідувач кафедри,
доктор економічних наук,
професор
Модуль ЗН-5. Гуманітарно-соціальний розвиток українського суспільства
Конституційні засади, сутність
2
Лекція з
Жалій Тамара Віталіївна,
гуманітарної та соціальної політики
елементами докторант кафедри правознавства
держави.
тренінгу
Полтавського національного
Правове забезпечення дотримання прав
педагогічного університету імені
людини в Україні: вітчизняний та
В.Г.Короленка,
доцент, кандидат
міжнародний досвід.
історичних наук
Корнієнко Людмила Василівна,
директор Департаменту праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації.
4
Тренінг
Карманенко Василь
Васильович,
заступник директора з виховної
роботи інститут економіки,
управління та інформаційних
технологій, асистент кафедри
педагогіки та суспільних наук
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»
Про активізацію роботи щодо
1
Практичне
Ільїна Антоніна Олександрівна,
забезпечення прав людей з інвалідністю.
заняття
головний спеціаліст Управління
містобудування та архітектури
облдержадміністрації
Модуль ФН-1 Соціально-психологічні аспекти керівництва в органах публічної влади
Тренінг
Ефективні комунікації. Управління
3
Фалєєва Юлія Олександрівна,
конфліктами в колективі.
психолог Головного управління
ДСНС України в Полтавській
області,
Зось-Кіор Микола Валерійович,
професор кафедри менеджменту та
логістики Полтавського
національного технічного

2

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Тема заняття

К-сть
годин

№
з/п

Форма
заняття

Викладач

університету імені Юрія
Кондратюка, доктор економічних
наук
Тренінг
Маніпуляційна стійкість у державному
4
Костишина Тетяна Адамівна,
управлінні.
завідувач кафедри управління
персоналом та економіки праці
ВНЗ Укоопспілки „Полтавський
університет економіки і торгівлі”,
професор, доктор економічних
наук
Тренінг
3
Розвиток комунікативних
Делія Оксана Вікторівна,
компетентностей публічних службовців.
доцент кафедри управління
персоналом та економіки праці
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»,
кандидат історичних наук
Модуль ЗВ-2 Реалізація регіональної інноваційної політики
Розвиток міжмуніципального
2
Тематична Гришко Віктор Володимирович,
співробітництва в контексті реалізації
дискусія
заступник начальника відділу з
реформи місцевого самоврядування.
питань інвестиційної діяльності та
Проектні можливості для
проектного менеджменту апарату
територіальних громад.
обласної ради, кандидат
економічних наук
Місцевий економічний розвиток.
3
Практичне
Дудка Ірина Анатоліївна,
заняття
голова громадської організації
„Інститут розвитку
територіальних громад
Полтавщини”
Створення сільськогосподарських
2
Тематична
Пантелеймоненко Андрій
обслуговуючих кооперативів – шлях
зустріч
Олексійович,
до розвитку села.
директор Полтавського
регіонального центру досліджень і
сприяння розвитку кооперації,
доктор економічних наук,
професор кафедри економічної
теорії та прикладної економіки
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»
Стан та проблеми розвитку
2
Тематична Фролов Сергій Олександрович,
агропромислового комплексу регіону.
дискусія
директор Департаменту
Актуальні питання розвитку сільських
агропромислового розвитку
територій.
облдержадміністрації
Андрієнко Світлана
Михайлівна,
директор Полтавської обласної
сільськогосподарської дорадчої
служби
Пікуль Геннадій Іванович,
начальник Головного управління

3

18.

Тема заняття

Формування позитивного туристичного
іміджу країни. Використання
туристичних ресурсів Полтавщини для
організації сільського зеленого туризму.

К-сть
годин

№
з/п

2

Форма
заняття

Практичне
заняття

19.

Викладач
Держпродспоживслужби в
Полтавській області
Оніщук Лариса Миколаївна,
заступник начальника Управління
інфраструктури та туризму
облдержадміністрації, кандидат
педагогічних наук

Державне регулювання закупівель в
2
Практичне Завадська Поліна Вячеславівна,
умовах реалізації адміністративної
заняття
аналітик громадської організації
реформи
«Інститут аналітики та адвокації»
Модуль ФВ-1. Лідерство в управлінській діяльності
20. Розвиток потенціалу та самоменеджмент
3
Тренінг
Нестуля Олексій Олексійович,
лідера.
ректор, професор кафедри
управління персоналом та
економіки праці ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі», доктор
історичних наук
Нестуля Світлана Іванівна,
кандидат історичних наук, доцент
кафедри управління персоналом та
економіки праці ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Модуль ГВ-4 Механізми управління земельними ресурсами у світлі чинного законодавства
21. Нормативно-правові засади
2
Тематична
Чувпило Вадим Вікторович,
здійснення землеустрою.
дискусія
начальник Головного управління
Держгеокадастру у Полтавській
області, кандидат державного
управління
Модуль ГВ-4 Охорона довкілля в умовах сталого розвитку суспільства
22. Державна екологічна політика і
2
Тематична Ткаченко Олександр Петрович,
актуальні проблеми охорони довкілля.
дискусія
заступник директора
Департаменту екології та
природних ресурсів – начальник
управління природокористування
облдержадміністрації
Ілляш Оксана Едуардівна,
кандидат технічних наук, доцент
кафедри прикладної екології та
природокористування
Полтавського національного
технічного університету імені
Юрія Кондратюка
23. Енергозбереження та підвищення
2
Тематична
Калініченко Володимир
енергоефективності. Впровадження
зустріч
Миколайович,
відновлювальних та альтернативних
кандидат с.-г. наук, доцент
джерел енергії.
кафедри машинного використання
і виробничого навчання

4

24.

25.

26.

Тема заняття

К-сть
годин

№
з/п

Форма
заняття

Викладач

Полтавської державної аграрної
академії
Модуль ГВ-10. Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування
Регламент роботи органу місцевого
3 Практичне
Черкас Оксана Григорівна,
самоврядування (організаційно-кадрове
заняття
керуючий справами виконавчого
забезпечення діяльності; планування
апарату Полтавської обласної ради
роботи, підготовка та проведення сесій,
постійних комісій).
Функціонування та фінансування мережі
2 Тематична
Харченко Олена Вікторівна,
закладів освіти, охорони здоров’я,
дискусія
директор Департаменту освіти і
культури, молоді та спорту.
науки облдержадміністрації
Лисак Віктор Петрович,
директор Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
Вождаєнко Валентина
Володимирівна,
заступник начальника управління
культури облдержадміністрації
Буцький Олександр
Валерійович,
начальник управління у справах
сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації
Діяльність органів місцевого
2 Тематична
Черчатий Олександр Іванович,
самоврядування щодо надання
дискусія
директор Регіонально центру з
безоплатної правової допомоги та
надання БВПД у Полтавській
механізм реалізації права на безоплатну
області, кандидат наук з
вторинну правову допомогу.
державного управління

27.

Пріоритетні напрями безпекової
політики України. Повноваження органів
місцевого самоврядування щодо
оборонної роботи.

2

Тематична
дискусія

Бородай Едуард Миколайович,
заступник військового комісара з
роботи з особовим складом
Полтавського обласного
військового комісаріату
Безуглий Геннадій Іванович,
відділу з питань запобігання та
протидії корупції, взаємодії з
правоохоронними органами та
оборонної роботи
облдержадміністрації

28.

Повноваження органів місцевого
самоврядування щодо законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян.

2

Тематична
дискусія

2

Практичне
заняття

Сулаєв Юрій Васильович,
начальник відділу комунікації
Головного управління
Національної поліції в
Полтавській області
Балагура Валерій
Володимирович,
начальник відділу роботи із
зверненнями громадян апарату

29.

Закон України «Про звернення
громадян». Особистий прийом громадян,
розгляд їх звернень.

5

Тема заняття

К-сть
годин

№
з/п

Форма
заняття

Викладач
облдержадміністрації

30.

Вихідний контроль (ІІ сесія)

31.
32.
33.

Аудиторних
Самостійної
Всього

Контроль знань слухачів
2 Тестування
(аналіз
конкретних
ситуацій)

72
36
108

Дорошенко
60-97-32

6

Осипенко Наталія Михайлівна,
директор Центру
Черкас Оксана Григорівна,
керуючий справами виконавчого
апарату Полтавської обласної ради
Дорошенко Лариса
Володимирівна, начальник
навчально-методичного відділу

