
 

План-графік 

підвищення кваліфікації державних службовців 

обласної та районних державних 

адміністрацій Одеської області на 2019 рік 

 

№ 

з/п 

 

Вид підвищення кваліфікації 
Термін 

навчання 

Загальна професійна програма 

1.  

Загальна професійна програма для державних службовців  

вперше призначених на посаду державної служби з 

підвищення кваліфікації державних службовців обласної та 

районних державних адміністрацій 

 

08-19 

квітня  

 

Спеціальні короткострокові програми 

2.  

Спеціальна короткострокова програма «Впровадження 

електронних адміністративних послуг як пріоритет 

стратегічного розвитку регіону» з підвищення кваліфікації 

державних службовців структурних підрозділів районних 

державних адміністрацій з питань надання адміністративних 

послуг 

 

02-04 

           квітня  

 

3.  

Спеціальна короткострокова програма «Практичні аспекти 

впровадження європейських стандартів гендерної рівності, 

запобігання та протидії домашньому насильству» з 

підвищення кваліфікації державних службовців структурних 

підрозділів обласної та  районних державних адміністрацій з 

питань соціального захисту населення 

14-16 

           травня  

 

 

4.  

Спеціальна короткострокова програма «Інформування 

громадськості про державну політику у сфері  європейської та 

євроатлантичної інтеграції України» з підвищення 

кваліфікації державних службовців структурних підрозділів 

обласної та районних державних адміністрацій з питань 

комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності 

11-12  

вересня 

5.  
Спеціальна короткострокова програма «Інформаційні 

технології» з підвищення кваліфікації державних службовців 

обласної та районних державних адміністрацій 

18 

вересня 

6.  

Спеціальна короткострокова програма «Нормативне 

врегулювання питань, що стосуються організації та 

провадження діяльності  з питань захисту прав дітей» з 

підвищення кваліфікації державних службовців служб у 

справах дітей обласної та районних державних адміністрацій  

25-27 

вересня 



7.  

Спеціальна короткострокова програма «Мобілізаційна 

підготовка як одна з стратегічних цілей розвитку регіону» з 

підвищення кваліфікації державних службовців обласної та 

районних державних адміністрацій відповідальних за 

мобілізаційну роботу 

09-10 

жовтня 

8.  

Спеціальна короткострокова програма  «Організація та 

здійснення заходів забезпечення стану охорони державної 

таємниці» з підвищення кваліфікації уповноважених 

режимно-секретних органів районних державних 

адміністрацій та  структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації 

23-24 

жовтня 

9.  

Спеціальна короткострокова програма «Актуальні питання 

реалізації законодавства про державну службу» з підвищення 

кваліфікації керівників апаратів районних державних 

адміністрацій 

06-08 

листопада 

10.  

Спеціальна короткострокова програма «Інноваційні 

технології управління організацією та персоналом» з 

підвищення кваліфікації державних службовців  обласної та 

районних державних адміністрацій   

14-15 

листопада 

11.  
Спеціальна короткострокова програма «Формування 

ефективної команди» з підвищення кваліфікації державних 

службовців  обласної та районних державних адміністрацій   

27-28 

листопада 

Виїзні одноденні спеціальні короткострокові програми для  

державних службовців обласної та районних державних адміністрацій 

 

     

12. 

«Професіоналізм державного службовця як умова ефективної 

діяльності державного органу» з підвищення кваліфікації 

державних службовців  апарату та структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації (на базі Одеської 

облдержадміністрації)   

17  

жовтня 

 

13. 

«Практичні аспекти впровадження децентралізації. Гендерна 

політика в Україні: складний шлях від декларацій до 

позитивних дій» з підвищення кваліфікації державних 

службовців Арцизької районної  державної  адміністрації 

квітень 

14. 

«Практичні аспекти впровадження децентралізації. Гендерна 

політика в Україні: складний шлях від декларацій до 

позитивних дій» з підвищення кваліфікації державних 

службовців Кілійської районної  державної  адміністрації 

травень 

15. 

«Практичні аспекти впровадження децентралізації. Гендерна 

політика в Україні: складний шлях від декларацій до 

позитивних дій» з підвищення кваліфікації державних 

службовців Великомихайлівської районної  державної  

адміністрації 

червень 

16. 

«Практичні аспекти впровадження децентралізації. Гендерна 

політика в Україні: складний шлях від декларацій до 

позитивних дій» з підвищення кваліфікації державних 

службовців Савранської районної  державної  адміністрації 

жовтень 



17 

«Практичні аспекти впровадження децентралізації. Гендерна 

політика в Україні: складний шлях від декларацій до 

позитивних дій» з підвищення кваліфікації державних 

службовців Березівської районної  державної  адміністрації 

листопад 

 
 


