Центр
Моніторингу
Закупівель

Керівникам органів державної
влади, місцевого
самоврядування, установ,
організацій, державних,
комунальних підприємств
спеціалістам у сфері державних
закупівель, розпорядникам
державних коштів всіх рівнів

Щодо навчання та підвищення
кваліфікації членів комітету з
конкурсних торгів

На виконання вимог чинного законодавства України з питань підготовки
спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення їх кваліфікації, з
метою надання всебічної теоретичної та методичної допомоги замовникам у
здійсненні ефективної закупівельної діяльності. «Центр моніторингу
закупівель» проводить семінари.
Семінари проводяться за очною та дистанційною формою навчання (4 дні
) та підвищення кваліфікації (2 дні)
Після проходження навчання та підвищення кваліфікації слухачі
отримають сертифікати.
Вартість навчання за очною формою становить 1300,00 гри. (Одна тисяча
триста грн. 00 коп. ), підвищення кваліфікації - 950,00 грн. (Дев'ятсот п'ятдесят
грн.. 00 коп.). Існує можливість відтермінування оплати за навчання та
підвищення кваліфікації слухачів на підставі гарантійного листа від
Замовника.
У вартість входить навчання та консультації під час проведення семінару,
збірник нормативно -правових актів та методичних матеріалів, кава - брейк.
Центром на постійній основі проводяться заняття за дистанційною
формою.
Вартість дистанційного навчання становить 950,00 (Дев'ятсот п'ятдесят
грн. 00 коп), підвищення кваліфікації-750,00 грн. (Сімсот п'ятдесят грн. 00
коп.) Переваги:
• технологія більш гнучка, вона спрямована на тих, хто навчається,
створює слухачу найзручніші умови для засвоєння матеріалу протягом 24 годин
на добу 7 днів на тиждень.
• у дистанційному навчанні змінюється роль викладача. Він

перетворюється на помічника, наставника, що спрямовує слухача у процесі
навчання.
• процес здобуття знань у дистанційному навчанні - це самостійна робота.
Навчатися складніше, але якість здобутих знань - вища.
• навчання відбувається паралельно з професійною діяльністю, тобто без
відриву від виробництва, з одночасним доступом до багатьох джерел навчальної
інформації.
• спілкування через мережі зв'язку один з одним і з викладачем.
• за дистанційною формою діють знижки.
За інформацією щодо оформлення заяви, звертатися за телефоном
(044) 383-95-44; (094) 928-65-44
E-mail: centrmz@ukr.net
Сподіваємось, що наша плідна співпраця у сфері державних закупівель
забезпечить ефективне та раціональне використання коштів.
З повагою
Директор

О. С. Новаченко

