Категорія слухачі: старости сіл, селищ у об’єднаних територіальних
громадах, посадові особи виконавчого апарату обласної ради,
районних рад, виконавчих комітетів міських рад міст районного
значення, селищних і сільських рад, посади яких віднесено до
п'ятої – сьомої категорій посад в органах місцевого
самоврядування
Цілі навчання:
- ознайомлення з основами формування та реалізації державної
адміністративно-територіальної реформи та децентралізації
влади;
- розгляд основних моделей місцевого самоврядування та
особливостей формування та функціонування об’єднаних
територіальних громад;
- оволодіння базовими знаннями щодо статусу та повноважень
старост з об’днаних територіальних ;
- формування знання з питань теорії і практики організації
місцевого самоврядування у децентралізованій системі влади.

21 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. Практичне заняття. Законодавчі та

нормативні повноваження старости: здійснюємо
на практиці. Староста та інформація: робота з
громадою і громадянами.
МАЦОКІН Андрій Павлович – головний редактор
журналу «Держслужбовець».

МАКАРЕНКО Олександр Михайлович - доцент
кафедри регіонального розвитку та місцевого
самоврядування ХарРІ НАДУ, к.держ.упр., доц.
11.20-11.50 – Велика перерва.
11.50-13.10 – 1.2.
Практичне
заняття.
Сприяння
формуванню громадського бюджету ОТГ. Староста
як посадова особа ОМС: нюанси проходження
служби.
МАЦОКІН А. П.
ЗОЛОТАРЬОВ Володимир Федорович – заступник
директора
з
короткотермінового
підвищення
кваліфікації ХарРІ НАДУ, професор кафедри
регіонального розвитку та місцевого самоврядування,
к.е.н., проф.
13.20-14.40 – 1.3. Круглий стіл. Переваги та недоліки
об’єднання територіальних громад в Харківській
області.
ЗОЛОТАРЬОВ В.Ф.
ГОНЧАРЕНКО Марина Василівна – доцент кафедри
економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ,
к.держ.упр., доц.
МАКАРЕНКО О. М.
14.50-16.10 – 1.4. Підсумкове практичне заняття.
КОНЯЄВА В.В.

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

ПРОГРАМА
тематичного семінару
Розклад занять складений відділом підвищення кваліфікації кадрів ХарРІ НАДУ

«Статус та повноваження старост в об’єднаних
територіальних громадах України»
21 грудня 2017 року
Потік 53 - ОП
(Запланована кількість слухачів – 15 осіб)
Заняття проводяться за адресою:
просп. Московський, 75, м. Харків
Контактні телефони: (0572) 732 24 02
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