
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України  
запрошує до участі у науково-практичній конференції 

 

Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднаних 
територіальних громад 

(24 жовтня – 24 листопада 2016 р.) 
 

 

Мета конференції: науково-практичне опрацювання інноваційних управлінських 
підходів у практиці управління місцевим розвитком в умовах децентралізації, формування та 

функціонування об'єднаних територіальних громад  

Проблематика конференції включає змістовні напрями з організації процесів 
об’єднання територіальних громад, подальшого їх становлення та розвитку, нормативно-

фінансового забезпечення, подолання соціально-економічних наслідків, що виникають в 
процесах розвитку й співробітництва, застосування конструктивних підходів, моделей та 

управлінських технологій, формування стратегій розвитку, проектів реалізації стратегічних 
пріоритетів, створення точок економічного зростання та робочих місць, кластерних підходів і 
технологій, забезпечення якості публічних послуг, інтеграції науки, бізнесу та влади, реалізації 

підходів щодо соціальної відповідальності, інформаційно-комунікаційного забезпечення 
інноваційного розвитку території, електронного урядування, поширення спільнот практиків, 

застосування громадського моніторингу та контролю, кадрового забезпечення управління 
розвитком об'єднаних територіальних громад, осмислення першого досвіду та уроків тощо 

 

До участі у конференції запрошуються державні службовці, посадові особи органів 
місцевого самоврядування, члени громад, депутати місцевих рад, науковці, експерти, викладачі 

вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів та інші 
зацікавлені особи. 

Організаційна форма проведення: конференція проходитиме у формі заочного 

обговорення оголошених проблемних питань на сайті Дніпропетровського регіонального 
інституту державного управління при Президентові України (далі – Інституту)  

(http://dridu.dp.ua) вкладка у правому фреймі екрану «Конференції, семінари, круглі столи»). 

Публікація матеріалів конференції. Матеріали конференції (тези доповідей) 
публікуються на сайті Інституту у формі електронного видання, що регулярно 

оновлюватиметься протягом часу проведення семінару з 30 жовтня до 30 листопада 2016 

року. Редакційна колегія залишає за собою право редагування поданих текстів, а також 

відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці семінару чи встановленим вимогам 
щодо оформлення. Публікація безоплатна. Остаточна версія збірника матеріалів семінару буде 
розміщена у вільному доступі на сайті Інституту (вкладка «Конференції у ДРІДУ НАДУ», 

http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm) після його завершення.  

Робочі мови: українська, російська. 
 

 

http://dridu.dp.ua/


Для участі у роботі семінару  необхідно в період з 10 вересня до 20 листопада 2016 р. 
надіслати в електронному форматі за адресою:  mup10@ukr.net 

 заявку на участь (форма додається); 

 тези доповіді (зразок оформлення додається); 

 пропозиції до проекту рекомендацій семінару  

Факт отримання документів повинен бути обов’язково підтверджений нашим 
повідомленням про отримання. У разі неотримання такого повідомлення просимо звернутися до 

контактних осіб. 
 

Вимоги до оформлення матеріалів. Тези (обсяг 2 ─ 4 сторінки, шрифт Times New 

Roman, інтервал – 1, кегель 14, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм, тип лапок – «», 
апостроф – (’), мова українська, формат Word). Якщо в тексті є посилання на цитовані та 

використані джерела, їх слід навести в кінці основного тексту в алфавітному порядку під 
заголовком «Список використаних джерел» з дотриманням бібліографічних вимог, 
передбачених державними стандартами.  

 

Адреса оргкомітету: 49044 м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29;  

Контактні особи: 
Сергієнко Елла Олексіївна: тел. (8056) 7945827 (роб.), (050) 320-10-85 (моб.) 
Хмара Костянтин: тел. (099) 4369360; (063) 4075894 

Кондратинський Олександр:  тел. (098) 8501901 

 

 
ЗАЯВКА 

на участь у роботі всеукраїнської науково-практичної конференції  
Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднаних 

територіальних громад 
(24 жовтня – 24 листопада 2016 р.) 

 

Прізвище, ім’я,  

по батькові: 
 

 

Науковий ступень,  

вчене звання:  
 

 

Місце роботи:  

 

 

Посада: 
 

 

Поштова адреса 
організації: 

 

 

Контактний телефон  
(з кодом міста): 

 

 

E-mail: 
 

 

Назва доповіді 

(повідомлення): 
 

 

 

mailto:mup10@ukr.net


 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 
1. Тематичний напрям Укрупнення територіальних громад: проблеми, нормативно-

фінансове забезпечення,  перший досвід та уроки  

 

 

Сергій ІВАНОВ 

к.держ.упр., доцент,  

         доцент кафедри менеджменту 

та управління проектами ДРІДУ НАДУ 
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