
ПЛАН – ГРАФІК  

навчання державних службовців 1-5 груп оплати праці, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників,  

заступників та посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад  

в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України на 2019 рік 
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І півріччя  

24 квітня  

Тематичний короткостроковий семінар 

«Ефективні управлінські технології в 

органах публічної влади» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, голови 

місцевих державних адміністрації, їх перші заступники 

та заступники; посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад Херсонської області 

(на базі Херсонського обласного Центру ПКК) 

25 - - - 25 

25 квітня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Ефективні управлінські технології в 

органах публічної влади» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, голови 

місцевих державних адміністрації, їх перші заступники 

та заступники; посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад Вінницької області 

(на базі Вінницького обласного Центру ПКК) 

25 25 - - - 

Всього за квітень 50 25 - - 25 

14 травня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Ефективні управлінські технології в 

органах публічної влади»  

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, голови 

місцевих державних адміністрації, їх перші заступники 

та заступники; посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад Миколаївської 

області (на базі Миколаївського обласного Центру 

ПКК) 

25 - 25 - - 

16-17 травня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Європейська та євроатлантична 

інтеграція України» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, голови 

місцевих державних адміністрації, їх перші заступники 

та заступники; посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад, голів місцевих 

державних адміністрації, їх перших заступників та 

заступників Вінницької, Миколаївської, Одеської, 

Херсонської областей 

 

12 3 3 3 3 



21-22 травня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Актуальні питання державного 

управління і місцевого самоврядування»  

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, голови 

місцевих державних адміністрації, їх перші заступники 

та заступники; посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад Вінницької, 

Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

 

15 3 3 5 4 

Всього за травень 52 6 31 8 7 

04-05 

червня 

Тематичний короткостроковий семінар 

 «Формування позитивного іміджу 

органів державної влади: основні 

принципи етики посадовців» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, голови 

місцевих державних адміністрації, їх перші заступники 

та заступники; посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад Вінницької, 

Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

 

15 3 4 5 3 

Всього за червень  15 3 4 5 3 

За програмами одноденних короткострокових семінарів у І півріччі 75 25 25 - 25 

За програмами дводенних тематичних короткострокових семінарів у І півріччі 42 9 10 13 10 
 

Всього за І півріччя 
 

117 34 35 13 35 

  

ІІ півріччя 

 

09-20 

вересня 
Професійна програма 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, голови 

місцевих державних адміністрації, їх перші заступники 

та заступники; посадові особи місцевого 

самоврядування Вінницької, Миколаївської, Одеської, 

Херсонської областей 

25 7 5 7 6 

Всього за вересень 25 7 5 7 6 

02-03 

жовтня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Державно-приватне партнерство як 

фактор стратегічного розвитку 

території» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, голови 

місцевих державних адміністрації, їх перші заступники 

та заступники; посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад Вінницької, 

Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

15 3 4 5 3 

23-24 

жовтня 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Реалізація регіональної інноваційної 

політики» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, голови 

місцевих державних адміністрації, їх перші заступники 

та заступники; посадові особи місцевого 

самоврядування Вінницької, Миколаївської, Одеської, 

Херсонської областей 

13 3 3 4 3 

Всього за жовтень 28 6 7 9 6 



05-06 

листопада 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Принципи ефективного управління в 

органах публічної влади» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, голови 

місцевих державних адміністрації, їх перші заступники 

та заступники; посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад Вінницької, 

Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

15 3 4 5 3 

19-20 

листопада 

Тематичний короткостроковий семінар 

«Актуальні питання державного 

управління і місцевого самоврядування» 

Державні службовці 1-5 груп оплати праці, голови 

місцевих державних адміністрації, їх перші заступники 

та заступники; посадові особи місцевого 

самоврядування Вінницької, Миколаївської, Одеської, 

Херсонської областей 

15 3 3 5 4 

Всього за листопад 30 6 7 10 7 

За професійними програмами у ІІ півріччі 25 7 5 7 6 

За програмами дводенних тематичних короткострокових семінарів у ІІ півріччі 58 12 14 19 13 

Всього за ІІ півріччя 83 19 19 26 19 

За професійними програмами підвищення кваліфікації за рік 25 7 5 7 6 

За програмами одноденних короткострокових семінарів за рік 75 25 25 - 25 

За програмами дводенних тематичних короткострокових семінарів за рік 100 21 24 32 23 

Загальна кількість за рік 200 53 54 39 54 

 

 


