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Тематичні напрямки
1.
Концептуальні основи містобудування: теорія та практика.
2.
Оптимізація фінансового механізму формування місцевих бюджетів.
3.
Ефективність функціонування ЖКГ сучасного міста.
4.
Управління занятістю населення в умовах урбанізації.
5.
Аутсорсинг в муниципальному управлінні в контексті світового досвіду.
6.
Сталий розвиток міст: економічний, екологічний й соціальний аспект.
7.
Соціологія міста як чинник гармонизації суспільства.
8.
Розвиток транспорту й зв'язку як чинник підвищення міжнародної
конкурентоспроможності регіонів й міст.
До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники
органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу, делегації
міст України, Росії, Польщі, Німеччини та інших країн.
Робочі мови конференції: українська; російська; англійська; німецька.
Для участі у конференції просимо Вас до 10.04.2012 р. надіслати на адресу
оргкомітету злектронною поштою 709078@таіІ.ги
заявку щодо участі у
конференції, тези та отскановану квитанцію про сплату оргвнеску. Спікери
конференції оргвнесок не сплачують.
Тези та заявка вважаються прийнятими після отримання підтвердження від
оргкомітету про отримання вашого електронного листа.
Після отримання заявки на участь у конференції оргкомітет надсилає на вимогу
учасника особисте запрошення.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ:
Консалтингово-конфліктологічний центр, ЄДРПОУ 36116187
Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Б. Куна, 33, кім. 58
е-таіі: 709078@таі1.ги
контактні тел. 38-050-497-10-11, 38-0652-70-90-78
Відповідальний секретар - Тарасова Наталя Андріївна

Вимоги до оформлення тез: Обсяг тез доповідей до 6 сторінок (включно)
формату А-4; тип шрифту Тітез
Котап, розмір шрифту 14, стиль - звичайний
(Иогтаї), міжрядковий інтервал 1,5; поля з усіх сторін - 2 см, відступ на абзац 1.
Вирівнювання по ширині.
В правому куті прізвище, ім'я, по-батькові автора (повністю), нижче - назва
організації (ВНЗ) (без скорочень) та місто (у тому самому рядку), нижче - е-шаіі (за
бажанням). Далі через інтервал у центрі - назва тез (заголовними літерами, жирним
шрифтом 14-го розміру), нижче через інтервал друкується текст. Тези бажано
починати з обґрунтування актуальності теми, закінчувати - висновками. Прохання
поважати авторські права при підготовці тез. Якщо в тексті є посилання на літературу
(в квадратних дужках), потрібно дати її перелік наприкінці тексту. Рисунки повинні
бути згруповані та не виходити за межі полів.
Назва файлу з тезами - прізвище першого автора латинськими буквами. Назва
файлу з заявкою - слово «заявка» та прізвище першого автора. Тези та заявку не
архівувати.
Тези друкуються в авторській редакції у вигляді збірника матеріалів конференції.
Збірники друкуються до конференції та видаються на конференції разом з
сертифікатом про участь. Заочні учасники отримують збірник поштою заказним
листом. Вартість додаткового зкземпляра збірника становить ЗО грн.
Під час проведення конференції наявне обладнання: мультимедійний проектор
(презентації можна подавати на диску або флешці), фліп-чарт, дошка, мікрофон.
Під час конференції можна скористатись Інтернетом, комп'ютером та принтером.
Реєстрація учасників конференції з 9.00 до 10.00. Початок роботи конференції в
10.00.
Оргвнесок можна сплатити в будь-якому банку.
Вартість оргвнеску становить 150 грн.
Реквізити для оплати:
ТОВ «Консалтингово-конфліктологічний центр», ЄДРПОУ 36116187,
р/рах 26009013004857 в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» МФО 320627
Призначення платежу: за поліграфічні послуги, ЇДЬ платника

Для здійснення безготівкової оплати надається договір, рахунок на оплату та акт виконаних робіт.
ЗАЯВКА УЧАСНИКА «НАЗВА КОНФЕРЕНЦІЇ»
Прізвище Ім'я Побатькові
Установа, посада
Адреса для листування ( вказати ШБ, вулиця, дім, квартира, місто, індекс)
Е-таі1, з якого прислано тези
Назва доповіді
Тематичний напрям (або секція)
Планую (необхідне підкреслити):
• виступити з доповіддю (до 15 хв.);
• взяти участь як слухач;
• опублікувати тези доповіді (заочна участь)
Дата, час приїзду та від'їзду:

