
 

План-графік 

підвищення кваліфікації державних службовців 

категорій  “Б” та “В” обласної та районних державних 

адміністрацій Одеської області на 2018 рік 

 

№ 

з/п 

 

Вид підвищення кваліфікації 
Термін 

навчання 

Тематичні короткотермінові семінари 

1.  

Тематичний короткотерміновий семінар «Публічні закупівлі в 

Україні» з підвищення кваліфікації державних службовців 

категорій “Б” та “В”  обласної та районних державних 

адміністрацій, що відповідають за організацію та проведення 

публічних закупівель  

 

03-05 

квітня  

 

2.  

Тематичний короткотерміновий семінар «Забезпечення та 

реалізація прав і свобод осіб з інвалідністю в Одеській 

області» з підвищення кваліфікації державних службовців 

категорій “Б” та “В” обласної та районних державних 

адміністрацій з питань соціального захисту населення 

 

17-19 

квітня 

 

 

3.  

Тематичний короткотерміновий семінар «Впровадження 

електронних адміністративних послуг із підтримкою 

мобільних форматів як пріоритет  стратегічного розвитку 

регіону» з підвищення кваліфікації державних службовців 

категорій “Б” та “В” підрозділів райдержадміністрацій з 

питань надання адміністративних  послуг 

30 травня –  

      01 червня 

Професійна програма 

4.  

Професійна програма з підвищення кваліфікації уперше 

прийнятих на державну службу (протягом першого року їх 

роботи) державних службовців категорій “Б” та “В”  обласної 

та районних державних адміністрацій 

11-22 

червня 

 

Тренінг 

 5. 
Тренінг «Практичний курс ділової української мови» з 

підвищення кваліфікації державних службовців категорій “Б” 

та “В”  обласної та районних державних адміністрацій   

 

25-27 

червня  

 

Тематичні короткотермінові семінари 



6. 

Тематичний короткотерміновий семінар «Державна політика 

у сфері розвитку туризму на прикладі Одеської області» з 

підвищення кваліфікації державних службовців категорій “Б” 

та “В”  обласної та районних державних адміністрацій  з 

питань туризму 

 

18-20 

вересня 

 

7. 

Тематичний короткотерміновий семінар «Публічні закупівлі в 

Україні» з підвищення кваліфікації державних службовців 

категорій “Б” та “В”  обласної та районних державних 

адміністрацій, що відповідають за організацію та проведення 

публічних закупівель 

25-27 

вересня 

 

8. 

Тематичний короткотерміновий семінар «Актуальні питання  

розвитку житлово – комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів» з підвищення кваліфікації 

державних службовців категорій “Б” та “В” районних 

державних адміністрацій, що відповідають за питання  

житлово – комунального господарства 

30 жовтня - 

 01 листопада 

 

9. 

Тематичний короткотерміновий семінар «Сучасні тенденції 

розвитку державної служби» з підвищення кваліфікації 

державних службовців категорій “Б” та “В” служб  персоналу 

районних державних адміністрацій 

 

03-04 

жовтня 

 

 

 

10. 

Тематичний короткотерміновий семінар «Реалізація гендерної  

політики та впровадження європейських стандартів рівності в 

Одеській області» з підвищення кваліфікації державних 

службовців категорій “Б” та “В” обласної та районних 

державних адміністрацій з питань соціального захисту 

населення 

13-15 

листопада 

 

 

11. 

Тематичний короткотерміновий семінар «Реалізація 

державної політики у сфері розвитку агропромислового 

комплексу в Одеській області» з підвищення кваліфікації 

державних службовців категорій “Б” та “В”  управлінь 

розвитку агропромислового комплексу районних державних 

адміністрацій   

 

27-29 

листопада 

 

Виїзні одноденні короткотермінові тематичні семінари 

     

12. 

«Управлінські взаємозв’язки  у системі публічного 

управління на місцевому рівні в умовах реформування   

» з підвищення кваліфікації державних службовців категорій 

“Б” та “В” Тарутинської районної  державної  адміністрації 

березень 

 

13. 

«Управлінські взаємозв’язки  у системі публічного 

управління на місцевому рівні в умовах реформування» з 

підвищення кваліфікації державних службовців категорій “Б” 

та “В” Ананьївської районної  державної  адміністрації 

квітень 



14. 

«Управлінські взаємозв’язки у системі публічного управління 

на місцевому рівні в умовах реформування» з підвищення 

кваліфікації державних службовців категорій “Б” та “В”  

Ренійської районної  державної  адміністрації 

травень 

15. 

«Управлінські взаємозв’язки у системі публічного управління 

на місцевому рівні в умовах реформування» з підвищення 

кваліфікації державних службовців категорій “Б” та “В”  

Саратської  районної  державної  адміністрації 

травень 

16. 

«Управлінські взаємозв’язки у системі публічного управління 

на місцевому рівні в умовах реформування» з підвищення 

кваліфікації державних службовців категорій “Б” та “В”  

Кодимської районної  державної  адміністрації 

червень 

 
 


