Категорія слухачів: державні службовці апарату та структурних

підрозділів
Харківської
облдержадміністрації,
районних
держадміністрацій, посади яких належать до 6-9 груп оплати
праці, посадові особи виконавчого апарату Харківської облради,
районних рад, виконавчих комітетів міських рад міст обласного та
районного значення, селищних і сільських рад, посади яких
віднесено до п’ятої-сьомої категорії посад в органах місцевого
самоврядування.

Цілі навчання:

• оновлення знань слухачів щодо теоретичних та практичних
засад функціонування державного управління;
• визначення підходів до практичного застосування досвіду побудови
ефективної системи управління на регіональному рівні;
• узагальнення досвіду співпраці органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування з питань формування та реалізації
програм соціально-економічного розвитку територій.

18 грудня, четвер
9.30-9.50 – Реєстрація слухачів. Консультація з
організаційних питань.
КОНЯЄВА Віта Вікторівна – заступник начальника
відділу підвищення кваліфікації кадрів Харківського
регіонального
інституту
державного
управління
Національної академії державного управління при
Президентові
України
(далі
–
ХарРІ НАДУ),
к.держ.упр.
10.00-11.20 – 1.1. Лекція. Особливості формування програм
соціально-економічного розвитку.
МАМОНОВА Валентина Василівна – професор
кафедри регіонального розвитку та місцевого
самоврядування, д.держ.упр., проф.
11.20-11.50 – Велика перерва.

11.50-13.10 – 1.2. Лекція. Прогнозування та розроблення
програм економічного розвитку регіону.
МАМОНОВА В.В.
13.20-14.40 – 1.3. Практичне заняття. Бюджетна програма
як інструмент планування місцевого соціальноекономічного розвитку.
ГОНЧАРЕНКО Марина Василівна – доцент кафедри
економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ, к.держ.упр.,
доц.
13.20-14.40 – 1.4. Підсумкове практичне заняття.
Розробка проектів та програм розвитку територій.
ЗОЛОТАРЬОВ Володимир Федорович – заступник
директора
з
короткотермінового
підвищення
кваліфікації ХарРІ НАДУ, професор кафедри
регіонального розвитку та місцевого самоврядування,
к.е.н., проф.
Розклад занять складений відділом підвищення кваліфікації кадрів ХарРІ НАДУ

Проект

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛIННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВI УКРАЇНИ

“Затверджую”
Заступник директора з короткотермінового
підвищення кваліфікації ХарРІ НАДУ
В.Ф.Золотарьов

ПРОГРАМА
тематичного семінару
«Формування та реалізація програм соціальноекономічного розвитку»
18 грудня 2017 р.
Потік 49 - ОП

(Запланована кількість

слухачів - 20 осіб)

Заняття проводяться за адресою:
просп. Московський, 75, м. Харків
Контактний телефон: (057) 732-24-02

Харків

