
 

 

План-графік 

підвищення кваліфікації посадових осіб  

місцевого самоврядування  

Одеської області на 2018 рік 

 

№ 

з/п 

 

Вид підвищення кваліфікації 
Термін 

навчання 

Тематичні короткотермінові семінари 

1.  

Тематичний короткотерміновий семінар «Актуальні питання 

реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади. Бюджетна децентралізація» з підвищення 

кваліфікації сільських, селищних, міських (міст районного 

значення) голів, голів об’єднаних територіальних громад, 

старост, заступників голів, посадових осіб місцевого 

самоврядування  

 

25-27 квітня 

 

2.  

Тематичний короткотерміновий семінар «Актуальні питання 

реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади. Бюджетна децентралізація» з підвищення 

кваліфікації заступників голів, керуючих справами, 

посадових осіб районних рад, голів та заступників голів 

об’єднаних територіальних громад, заступників голів, 

посадових осіб місцевого самоврядування  

 

23-25 травня 

 

3.  

Тематичний короткотерміновий семінар «Актуальні питання 

реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади. Бюджетна децентралізація» з підвищення 

кваліфікації сільських, селищних, міських (міст районного 

значення) голів, голів об’єднаних територіальних громад, 

старост, заступників голів, посадових осіб місцевого 

самоврядування  

 

06-08 червня 

 

4.  

Тематичний короткотерміновий семінар «Староста в Україні: 

правовий статус  та повноваження. Актуальні питання 

реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади» з підвищення кваліфікації старост, 

сільських, селищних, міських (міст районного значення) 

голів, голів об’єднаних територіальних громад, старост, 

заступників голів, посадових осіб місцевого самоврядування 

20-22 червня 

5.  

Тематичний короткотерміновий семінар «Система 

бухгалтерського обліку. Нові національні положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку, розроблені на основі 

міжнародних стандартів (IPSAS). Новий план рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі» з підвищення 

кваліфікації головних бухгалтерів сільських, селищних, 

міських (міст районного значення) рад, посадових осіб 

місцевого самоврядування 

 

12-14 вересня 

 



6.  

Тематичний короткотерміновий семінар «Організаційно-

правові засади діяльності місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації» з підвищення кваліфікації секретарів 

сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, 

об’єднаних громад, старост, посадових осіб місцевого 

самоврядування 

 

26-28 вересня 

 

7.  

Тематичний короткотерміновий семінар «Організаційно-

правові засади діяльності місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації» з підвищення кваліфікації секретарів 

сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, 

об’єднаних громад, старост, посадових осіб місцевого 

самоврядування 

 

10-12 жовтня 

 

8.  

Тематичний короткотерміновий семінар «Актуальні питання 

земельного законодавства» з підвищення кваліфікації 

спеціалістів сільських, селищних міських (міст районного 

значення) рад, об’єднаних громад із земельних питань, 

старост, секретарів сільських, селищних, міських (міст 

районного значення) рад, об’єднаних громад, старост, 

посадових осіб місцевого самоврядування 

24-26 жовтня 

9.  

Тематичний короткотерміновий семінар «Актуальні питання 

земельного законодавства» з підвищення кваліфікації 

спеціалістів сільських, селищних міських (міст районного 

значення) рад, об’єднаних громад із земельних питань, 

старост, секретарів сільських, селищних, міських (міст 

районного значення) рад, об’єднаних громад, старост, 

посадових осіб місцевого самоврядування 

07-09 листопада 

10.  

Тематичний короткотерміновий семінар «Актуальні питання 

публічного управління» з підвищення кваліфікації посадових 

осіб апарату Одеської обласної ради 

(4 заняття за окремим графіком) 

1 день 

8 годин 

Виїзні одноденні короткотермінові тематичні семінари 

11.  

«Управлінські взаємозв’язки у системі публічного управління 

на місцевому рівні в умовах реформування» з підвищення 

кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування 

Тарутинського району 

березень 

12.  

«Управлінські взаємозв’язки у системі публічного управління 

на місцевому рівні в умовах реформування» з підвищення 

кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування 

Ананьївського району 

квітень 

13.  

«Управлінські взаємозв’язки у системі публічного управління 

на місцевому рівні в умовах реформування» з підвищення 

кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування 

Ренійського району 

травень 

14.  

«Управлінські взаємозв’язки у системі публічного управління 

на місцевому рівні в умовах реформування» з підвищення 

кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування 

Саратського району 

травень 



15.  

«Управлінські взаємозв’язки у системі публічного управління 

на місцевому рівні в умовах реформування» з підвищення 

кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування 

Кодимського району 

червень 

 

 

 

 

 

 
 


