Навчання, семінари

Навчання керівників і працівників місцевих рад – одне з пріоритетних завдань, яке
ставить перед собою Асоціація.

Поточний рік:
02 липня 2019. Круглий стіл на тему «Проблеми представництва інтересів місцевих рад
у судах».
Детальніше .

19 червня 2019. Семінар-практикум: «Практичні питання юридичного супроводу
роботи місцевих рад та запобігання проявів корупції».
Детальніше.

21 травня 2019. Семінар-тренінг: «Індекс спроможності місцевого самоврядування»
щодо залучення потенціалу громадськості ОТГ».
Детальніше.

16 квітня 2019. Міжрегіональний практичний семінар: «Енергоефективність у
громадах: нові виклики, нові можливості».
Детальніше.

11 квітня 2019.
бюджетів».

Кущовий семінар-нарада: «Практичні питання наповнення місцевих
Детальніше.

3 квітня 2019. Селекторний семінар-практикум: «Про хід реалізації проекту ЄС
«Ефективна первинна медицина в громаді», умови участі у конкурсі міні-грантів».

22 березня 2019. Семінар-практикум: «Стан правового регулювання земельних
відносин. Питання містобудування та утворення генеральних планів населених пунктів».
Детальніше.

19 лютого 2019. Семінар-практикум: «Практика роботи Мереф'янської ОТГ:
можливості та перспективи».
Детальніше.
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План проведення навчальних заходів на 2019 рік

За планом:
Семінар-практикум: «Практика надання комунальних послуг, формування тарифів та
роботи ОСББ».

Семінар-практикум: «Практика залучення молоді та формування молодіжних рад,
як дорадчих органів місцевих рад».

Семінар-практикум: «Особливості управління комунальним майном спільної власності
територіальних громад».

Семінар-практикум: «Практичні питання підготовки стратегії розвитку громад».

Семінар-практикум: «Форми підтримки малого бізнесу та його участь у розвитку
територіальних громад».

Семінар-практикум: «Практика організаційного та правового
забезпечення роботи місцевих рад».

Семінар-практикум: «Практика інформаційного
забезпечення роботи місцевих рад».

Семінар-практикум: «Практика формування та виконання «прозорих» бюджетів.
Дотримання фінансової та бюджетної дисципліни.
Публічні закупівлі».
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Семінар-практикум: «Практика організації кадрової роботи у місцевих радах»

Семінар-практикум: «Практика участі у проектах, конкурсах та грантах по залученню
додаткових ресурсів для розвитку громад».

попередні роки:

- Семінар для голів рад Зачепилівського, Нововодолазького, Красноградського,
Кегичівського та Сахновщинського районів у Краснограді 21 жовтня 2014 року
(де
тальніше)
.
- Семінар для голів рад Лозівського району у Лозовій 09 жовтня 2014 року (детальні
ше)
.
- Четвертий кущовий семінар-практикум у Валківському районі 03 липня 2014 року (
детальніше)
.
- Третій кущовий семінар-практикум у Коломацькому районі 20 червня 2014 року (де
тальніше)
.
- Тренінг для працівників органів місцевого самоврядування у Дергачах 18 червня
2014 року
(детальніше) .
- 5 червня другий семінар-практикум (детальніше)
- 15 травня відбувся перший семінар-практикум для голів місцевих рад у навчальній
програмі Асоціації на 2014 рік
(детальніше) .
- У лютому в Красноградській районній раді відбувся семінар для голів місцевих рад
Зачепилівського, Красноградського, Кегичівського, Первомайського, Сахновщинського
районів та м. Первомайський
(детальніше).
- У березні проведено семінар в Чугуївській райраді для представників
Великобурлуцької, Дворічанської, Куп’янської, Печенізької,Чугуївської, Шевченківської
райрад та міських рад Куп’янська та Чугуєва
(детальніше).
- У Дергачівській районній раді семінар-практикум для керівників місцевих рад
Дергачівського, Вовчанського, Зміївського, Харківського районів та м. Люботин
запланований на квітень
(детальніше).
- У травні навчання пройшли працівники рад Балаклійського, Барвінківського,
Борівського, Близнюківського, Лозівського, Ізюмського районів, а також міст Ізюм та
Лозова. Семінар відбудеться у Ізюмській райраді
(детальніше).
- Семінар практикум для співробітників органів місцевого самоврядування
Валківського, Богодухівського, Коломацького, Краснокутського, Золочівського,

3/4

Навчання, семінари

Нововодолазького районів області у Валківській районній раді пройшов в червні
етальніше).

(д

- Семінар "Організаційне забезпечення участі територіальних громад у проектах,
програмах, грантах (у т.ч. міжнародних), спрямованих на розвиток місцевого
самоврядування" для представників територіальних громад усіх районів та міст області
проведено 21 лютого 2012 року.
Детальніше...
- Семінар "Практичні питання бухгалтерського обліку та звітності місцевих рад.
Огляд податкового та бюджетного законодавства" для бухгалтерів районних, міських
рад та селищних рад, які є райцентрами проведено 26 червня 2012 року.
Детальні
ше...
- Семінар "Участь місцевих рад у забезпеченні проведення парламентських виборів в
Україні 28 жовтня 2012 року" для заступників голів районних рад та міських голів, міст
обласного значення, юрисконсультів цих рад буде проведено у вересні поточного року;
- Семінар "Практика організаційного забезпечення роботи місцевих рад" для
керуючих справами, керівників підрозділів з організаційних питань районних, міських рад
та селищних рад, які є райцентрами планується у листопаді 2012 року.
- Семінар у Лозовій 22 лютого 2012 року. Детальніше...
- Перший, пілотний семінар, у Балаклійському районі 7 вересня 2011 року. Детальні
ше...
- Перший кущовий семінар-практикум у Куп'янському районі 20 вересня 2011 року. Д
етальніше...
- Другий кущовий семінар-практикум у Харківському районі 19 жовтня 2011 року. Де
тальніше...
- Третій кущовий семінар-практикум у Кегичівському районі 15 листопада 2011 року.
Детальніше...
- Четвертий кущовий семінар-практикум у Барвінківському районі 01 грудня 2011
року.
Детальніше...
- П'ятий, останній у 2011 році семінар у Богодухівському районі, який відбувся 27
грудня.
Детальніше...
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