Категорія слухачів: державні службовці апарату та структурних
підрозділів Харківської облдержадміністрації, районних
державних адміністрацій, посади яких належать до 6 – 9 груп
оплати праці, посадові особи виконавчого апарату Харківської
обласної ради, районних рад, виконавчих комітетів міських рад
міст обласного та районного значення, селищних і сільських рад
Харківської області, посади яких віднесено до п'ятої – сьомої
категорій посад в органах місцевого самоврядування.
Цілі навчання:
- поглиблення знань щодо законодавства про засади
запобігання і протидії корупції;
- оновлення знань слухачів щодо фінансового контролю в
органах влади;
- надання роз’яснень щодо спеціальних обмежень державних
службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування
та особливостей притягнення до відповідальності за вчинення
корупції або інших корупційних діянь.

19 грудня, вівторок
9.30-9.50 – Реєстрація слухачів.
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. Практичне заняття. Практичні питання
реалізації заходів фінансового контролю в органах
влади відповідно до вимог Закону України "Про
запобігання корупції". Електронне декларування.
ФЕДОРЕНКО Анна Володимирівна – в.о. завідувача
сектору з питань запобігання і виявлення корупції
Головного територіального управління юстиції в
Харківській області.

11.20-11.50 – Велика перерва.
11.50-13.10 – 1.2. Практичне заняття. Практичні
питання реалізації заходів фінансового контролю
в органах влади відповідно до вимог Закону
України "Про запобігання корупції". Електронне
декларування.
ФЕДОРЕНКО А.В..
13.20-14.40 – 1.3. Лекція. Етичні засади державних
службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування.
ТУЧАК Микола Олексійович – доцент кафедри
права та європейської інтеграції ХарРІ НАДУ,
к.ю.н., доц.
14.50-16.10 – 1.4. Круглий стіл. Фінансовий контроль як
превентивний антикорупційний механізм.
ЗОЛОТАРЬОВ Володимир Федорович – заступник
директора з короткотермінового підвищення
кваліфікації ХарРІ НАДУ, професор кафедри
регіонального
розвитку
та
місцевого
самоврядування, к.е.н., проф.

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

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

Програма
тематичного семінару

“Фінансовий контроль як превентивний
антикорупційний механізм. Електронне
декларування державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування”
19 грудня 2017 р.
Потік 51-ОП
(Запланована кількість слухачів – 30 осіб)
Заняття проводяться за адресою:
м. Харків, просп. Московський, 75
Контактні телефони: (057) 732 24 02

Харків

