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І. Пояснювальна записка
Актуальність тематичного короткострокового семінару:
Сучасна кадрова політика України спрямована на вирішення питань
комплектування органів місцевого самоврядування висококваліфікованими,
професійно компетентними кадрами, спроможними визначити стратегію
модернізації українського суспільства, забезпечити глобальні трансформаційні
перетворення та розвиток незалежної демократичної держави.
В умовах реалізації сучасної державної політики роль посадових осіб
місцевого самоврядування значно зростає, оскільки специфіка та особливості їх
діяльності передбачають наявність професійно значущих для роботи знань,
умінь і навичок.
Ефективність роботи органів місцевого самоврядування залежить від рівня
професійної компетентності посадових осіб. Тому навчання є першочерговим
завданням, без розв’язання якого неможливо зробити реальним входження
України у спільноту провідних європейських держав.
Категорія слухачів: сільські, селищні голови, голови об’єднаних
територіальних громад, посадові особи органів місцевого самоврядування.
Мета навчання:
- надати теоретичні та практичні знання щодо управління майном
спільної власності територіальних громад та повноважень органів місцевого
самоврядування у цій сфері;
- сформувати у слухачів чітке уявлення про шляхи і методи забезпечення
ефективної роботи на займаній посаді на основі застосування інноваційних
підходів;
- привести фахову підготовку у відповідність до сучасних вимог
професійної кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, підняти
рівень базових знань та вмінь;
- надати рекомендації щодо реалізації отриманих знань та досвіду у
практичній роботі;
- сформувати у слухачів чітке уявлення про шляхи і методи забезпечення
ефективної роботи на займаній посаді на основі застосування інноваційних
підходів.
За результатами навчання слухачі мають:
- здійснювати аналіз та використання нормативно-правової бази при
управлінні комунальною власністю;
- регулювати суспільні відносини, що складаються при управлінні
комунальною власністю;
засвоїти
організаційно-правові
засади
діяльності
місцевого
самоврядування, методи ефективної організації своєї роботи;
- поглибити знання щодо поняття комунальної власності; системи
нормативно-правових актів, що регулюють право комунальної власності;
особливостей управління спільною власністю територіальних громад.
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ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№
п/п

Кількість годин
Очна форма навчання
ауд.
сам.

Тема
всього

Особливості розвитку і реформування житловокомунального господарства в сучасних умовах.

4

2

2

2.

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних
рад щодо управління комунальною власністю. Передача
майна.

3

2

1

3.

Особливості управління дорожньо-транспортною
інфраструктурою в перехідний період.

3

2

1

Всього:

10

6

4

К-сть
годин

1.

Форма
заняття

1.

Повноваження виконавчих органів
сільських, селищних рад щодо
управління комунальною власністю.
Передача майна.
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Тематична
зустріч

Сагайдачний Сергій
Тимофійович,
начальник управління майном
Полтавської обласної ради

2.

Особливості розвитку і
реформування житловокомунального господарства в
сучасних умовах.

2

Тематична
зустріч

3.

Особливості управління дорожньотранспортною інфраструктурою в
перехідний період.

2

Тематична
зустріч

Тонков Олександр
Миколайович,
експерт Полтавського
регіонального відділення
Асоціації міст України
Марчишинець Сергій
Миколайович,
заступник начальника
управління інфраструктури
та туризму — начальник
відділу транспорту та зв’язку
облдержадміністрації

Всього

6

№
з/п

Тема заняття

Викладач
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ІІІ. Зміст навчального матеріалу
Децентралізація влади та посилення місцевого самоврядування. Сучасний
стан ЖКГ – короткий аналіз. Шляхи реформування ЖКГ. Реформування і
розвиток комунальної енергетики. Забезпечення утримання житлового фонду
багатоквартирних будинків в населених пунктах (Закон України «Про
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»)
Розвиток водопровідно-каналізаційного господарства, забезпечення населення
в достатній кількості якісною питною водою. Поводження з твердими
побутовими відходами. Енергоефективність в житлово-комунальному
господарстві. Припинення права комунального майна. Порядок та умови
приватизації обєктів спільної (комунальної) власності територіальних громад.
Проведення інвентаризації майна, яке не увійшло до статутних капіталів
господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі.
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