
ПЛАН – ГРАФІК 

навчання державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад 

в Одеському регіональному інституті державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України на 2018 рік 

 

Термін 

навчання  

Вид навчальної програми,                               

тема семінару 
Навчальні групи, категорії слухачів 

І півріччя 

23 січня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Ефективні управлінські технології в органах 

публічної влади» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Миколаївської області (на базі Миколаївського обласного Центру 

ПКК) 

05 лютого 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Ефективні управлінські технології в органах 

публічної  влади» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької області (на базі Вінницького обласного Центру ПКК) 

05-16 

лютого 
Професійна програма 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці Вінницької області (на базі Вінницького 

обласного Центру ПКК, із залученням викладачів ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, вишів м. Вінниці та посадовців органів публічної влади) 

23 березня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Ефективні управлінські технології в органах 

публічної влади» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Херсонської області (на базі Херсонського обласного Центру ПКК) 

23 березня 

Тематичний короткостроковий семінар    

«Децентралізація фінансової системи, 

зміцнення матеріальної та фінансової основи 

органів публічної влади» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Херсонської області (на базі Херсонського обласного Центру ПКК) 

20-22 

березня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Державно-приватне партнерство як фактор 

стратегічного розвитку території» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей  

03-05 квітня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Конкурентоспроможний лідер в управлінні 

реформами на сучасному етапі» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей  



17-19 квітня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Психологічні основи ефективного управління 

в органах публічної влади» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

24-26 квітня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Актуальні проблеми державного управління 

та місцевого самоврядування» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

15-17 травня 
Тематичний короткостроковий семінар 

«Технології електронного урядування» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

22-24 травня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Актуальні проблеми державного управління 

та місцевого самоврядування» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

05-07 

червня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Європейська та євроатлантична інтеграція 

України» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей  

12-14 

червня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Основні принципи реалізації соціально-

гуманітарної політики в державі на 

регіональному рівні» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей  

ІІ півріччя 

04-06 

вересня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Формування позитивного іміджу органів 

державної влади: основні принципи етики 

посадовців» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

11-13 

вересня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Реалізація регіональної інноваційної 

політики» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

18-20 

вересня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Основні принципи реформування державної 

служби та служби в органах місцевого 

самоврядування. Адміністративний 

менеджмент» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 



01-12 

жовтня 
Професійна програма 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

16-18 

жовтня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Ефективна комунікація органів публічної 

влади із ЗМІ» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

06-08 

листопада 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Питання соціально-економічного розвитку 

території в умовах сучасних реформ» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

20-22 

листопада 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Системні зміни в нормативно-правовій базі 

щодо формування та виконання місцевих 

бюджетів» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

04-06 

грудня 

Тематичний короткостроковий семінар  

«Принципи взаємодії органів публічної влади 

в умовах сучасних реформ» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування 

ІV категорії посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

 

Начальник відділу підвищення кваліфікації кадрів                                                                С.О. Липовська 

 

Привалова Н.В. 

(048)705-97-72 


