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  Центр розвитку якості 
            

 

  Вихідний № 16  від 28.02 .2018 р. 

 
 

 

                                          
Щодо проведення 13-го засідання  Клубу розвитку якості  

 органів місцевого самоврядування(ОМС) 

    

                      Запрошуємо Ваших співробітників прийняти участь в  13-му  засіданні 

Клубу розвитку якості органів місцевого самоврядування (ОМС), що проходить на 

базі ТОВ «Центр Розвитку Якості»,  дана платформа зарекомендувала себе майданчиком 

для обміну ідеями, досвідом та знаннями між професіоналами та практиками органів 

місцевого самоврядування. 

На засіданні  будуть розглянуті наступні  питання: 

 «Залучення інвестицій, альтернативні джерела фінансування проектів 

органів місцевого самоврядування»; 

 «Впровадження елементів системи менеджменту якості в органах місцевого 

самоврядування  п.6 стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. Оцінка ризиків»; 

 

 Засідання буде проведене 19 квітня 2018 року з 09:30 до 16:00 

 За адресою :  м. Київ, вул. Еспланадна  20, оф.514 

 Представництво: 1-2 особи від органу самоврядування. 

 

          Вартість участі одного учасника складає 350,00 грн. ( в тому числі ПДВ). 

          Зареєструватися на участь в заході необхідно до 15 квітня 2018 року. 

 

 

          Регламент заходу (Додаток1). 

          Координатори проекту  Шлейченко Лариса +38(050) 4196817 

                                                   Джура Анастасія +38 (067) 6046585 

 

З повагою, 

Генеральний директор                                                                      

 Березан В.Ф. 

 

 

http://www.qdc.com.ua/
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Додаток 1 до листа  

№ 16 від 28.02.2018 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

13-те  засідання клубу  

м. Київ                                                          19 квітня 2018 року 

«Вдосконалення  системи менеджменту  в органах місцевого 

самоврядування» 

  

Інформаційний  блок                     

  09:30 – 09:45 

  09:45-10:00 

Реєстрація учасників клубу 

Відкриття засідання клубу Генеральний директор ТОВ 

«Центр Розвитку Якості» Березан В. 

   10:00 - 10:30 

 

 

 

    10:30 - 11:00 

 

 

 

 

 

 

 

    11:00 - 11:15 

«Залучення інвестицій, альтернативні джерела фінансування 

проектів органів місцевого самоврядування»  

Представник ЕБРР 

 

Огляд стандарту ISO 37001 "Система менеджменту по 

боротьбі з корупцією", спрямованого на надання допомоги 

державним і приватним організаціям в боротьбі з корупцією 

шляхом встановлення культури цілісності, прозорості та 

відповідності 

Генеральный директор ТОВ «Глобал Сертифік» 

Рубальский С. 

  

Обговорення та питання по інформаційному блоку 
   

    11:15 – 11:30 Кава-Брейк 

   

Робочий блок                     Модератор засідання клубу   Підгаєць П.П.                              

11:30 – 13:00 

 

 

13:00 – 15:30 

 

 

Організаційний 

блок 

 

15:30- 16:00 

«Впровадження системи менеджменту якості в органах 

місцевого самоврядування. Оцінка ризиків» 

 

Позитивні практики членів нашого клубу: 

Обговорення теми членами клубу 

 

 

 

Обговорення  тем  засідань клубу на 2018 та 2019 роки 

Заповнення Анкети учасника засідання. 
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