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План – графік  
підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та  депутатів місцевих рад  на 2018 рік  

на базі Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 

 
№ 
з/п 

Термін 
навчання 

(дата) 

Найменування 
посад 

Кількість 
осіб 

Кількість 
годин  

  

Вид підвищення 
кваліфікації та назва 

програми 

При-
мітка 

 
Підвищення кваліфікації за професійними програмами  

1. 05.02.2018-08.02.2018 Сільські, селищні голови, які не підвищували 
кваліфікацію більше 3 років. 

30 108 Професійна програма 
(1 та 2 сесія). 

Очна 
форма 12.03.2018-16.03.2018 

2. 26.02.2018-01.03.2018 Старости, в.о. старост. 30 108 Професійна програма 
(1 та 2 сесія). 

Очна 
форма 26.03.2018-30.03.2018 

3. 19.03.2018-22.03.2018 Секретарі сільських, селищних рад, які не 
підвищували кваліфікацію більше 3 років.  

30 108 Професійна програма 
(1 та 2 сесія). 

Очна 
форма 16.04.2018-20.04.2018 

4. 18.06.2018-21.06.2018 Посадові особи міськрайвиконкомів, які не 
підвищували кваліфікацію більше 3 років. 

25 108 Професійна програма 
(1 та 2 сесія). 

Очна 
форма 16.07.2018-20.07.2018 

5. 16.10.2018-19.10.2018 Бухгалтери сільських, селищних рад, які не 
підвищували кваліфікацію  більше 3 років. 

30 108 Професійна програма 
(1 та 2 сесія). 

Очна 
форма 19.11.2018-22.11.2018 

6. 29.10.2018-01.11.2018 Посадові особи виконавчих апаратів районних 
рад, які не підвищували кваліфікацію більше 3 
років.  

25 108 Професійна програма 
(1 та 2 сесія). 

Очна 
форма 26.11.2018-30.11.2018 

7. 12.11.2018-15.11.2018 Землевпорядники сільських, селищних рад, які не 
підвищували кваліфікацію більше 3 років. 

30 108 Професійна програма 
(1 та 2 сесія). 

Очна 
форма 10.12.2018-14.12.2018 

 
Всього за професійними програмами 

 
200 

 
756 

Професійна програма 
(1 та 2 сесія). 

Очна 
форма 

 
Підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткострокових семінарів, тренінгів 

8. 09.02.2018 Сільські, селищні голови, голови об’єднаних 
територіальних громад, посадові особи органів 
місцевого самоврядування. 

30 10 Актуальні питання 
управління спільною 
комунальною власністю 
територіальних громад. 
 

Очна 
форма 
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№ 
з/п 

Термін 
навчання 

(дата) 

Найменування 
посад 

Кількість 
осіб 

Кількість 
годин  

  

Вид підвищення 
кваліфікації та назва 

програми 

При-
мітка 

9. 21.02.2018 Посадові особи апаратів районних рад, 
міськрайвиконкомів. 

30 10 Антикорупційна політика 
держави. Особливості 
електронного декларування. 

Очна 
форма/ 
вебінар 

10. 28.02.2018 Посадові особи органів місцевого самоврядування 
(сільські, селищні голови, голови об’єднаних 
територіальних громад). 

40 10 Антикорупційна політика 
держави. Особливості 
електронного декларування. 

Очна 
форма/ 
вебінар 

11. 02.03.2018 Старости, в.о. старост. 30 10 Стратегічне управління та 
проектний менеджмент в 
органах місцевого 
самоврядування. 

Очна 
форма 

12. 21.03.2018 Посадові особи міськрайвиконкомів, виконавчих 
комітетів об’єднаних територіальних громад, 
відповідальні за напрямок освіти. 

25 10 Пріоритетні напрями 
державної політики 
України в галузі освіти. 

Очна 
форма/ 
вебінар 

13. 23.03.2018 Секретарі сільських, селищних рад. 30 10 Здійснення нотаріальних 
дій. Реалізація та захист 
прав і свобод людини і 
громадянина у місцевому 
самоврядуванні. 

Очна 
форма 

14. 03.04.2018-04.04.2018 Посадові особи виконавчих комітетів об’єднаних 
територіальних громад, відповідальні за напрямок 
культури. 

25 20 Пріоритетні напрями 
державної політики 
України у сфері культури. 

Очна 
форма 

15. 16.05.2018 Посадові особи органів місцевого 
самоврядування, сільські, селищні голови, 
посадові особи виконавчих комітетів об’єднаних 
територіальних громад 

25 10 Енергозбереження та 
підвищення 
енергоефективності. 
Використання 
альтернативних паливно-
енергетичних ресурсів. 

Очна 
форма/ 
вебінар 

16. 30.05.2018 Посадові особи виконавчих апаратів районних 
рад, об’єднаних територіальних  громад, 
міськрайвиконкомів, відповідальні за зв’язки з 
громадськістю та взаємодію із засобами масової 
інформації. 

40 10 Європейська та 
євроатлантична інтеграція  
України. 

Очна 
форма/ 
вебінар 
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№ 
з/п 

Термін 
навчання 

(дата) 

Найменування 
посад 

Кількість 
осіб 

Кількість 
годин  

  

Вид підвищення 
кваліфікації та назва 

програми 

При-
мітка 

17. 22.06.2018 Посадові особи міськрайвиконкомів. 25 10 Психологія стресу та 
можливість управління 
ним. Стресостійкість. 

Очна 
форма, 
тренінг 

18. 12.09.2018 Посадові особи апаратів місцевих рад, 
відповідальні за мобілізаційну роботу та ведення 
обліку військовозобов’язаних.  

30 10 Пріоритетні напрями 
безпекової політики 
України. Практичні аспекти 
виконання Закону України 
«Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію». 

Очна 
форма 

 

19. 02.11.2018 Посадові особи виконавчих апаратів районних рад. 25 10 Ефективна організація 
роботи посадових осіб 
місцевого самоврядування. 
Тайм-менеджмент. 

Очна 
форма, 
тренінг 

20. 16.11.2018 Землевпорядники сільських, селищних рад. 30 10 Антикорупційна політика 
держави. 

Очна 
форма 

21. 21.11.2018 Посадові особи виконавчих апаратів районних рад, 
об’єднаних територіальних громад, 
міськрайвиконкомів, відповідальні за зв’язки з 
громадськістю.  

30 10 Громадянське суспільство в 
Україні. Взаємодія органів 
місцевого самоврядування 
та органів виконавчої влади 
з громадськістю. 

Очна 
форма/ 
вебінар 

 

22. 23.11.2018 Бухгалтери сільських, селищних рад. 30 10 Ефективне врядування. 
Зміцнення матеріальної та 
фінансової основи 
місцевого самоврядування. 

Очна 
форма 

 

23. 06.06.2018 Посадові особи апаратів місцевих рад, об’єднаних 
територіальних громад, відповідальні за роботу з 
персоналом. 

30 10 Актуальні питання 
організації роботи з 
персоналом в органах 
місцевого самоврядування.   

Очна 
форма/ 
вебінар 

24. впродовж 2018 року 
(на замовлення 
органів місцевого 
самоврядування) 

Посадові особи органів місцевого самоврядування, 
депутати місцевих рад. 

175 32 Актуальні питання 
реформування місцевого 
самоврядування та 
територіальної організації 

Очна 
форма/ 
виїзне 

навчання 
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№ 
з/п 

Термін 
навчання 

(дата) 

Найменування 
посад 

Кількість 
осіб 

Кількість 
годин  

  

Вид підвищення 
кваліфікації та назва 

програми 

При-
мітка 

влади. Правове 
забезпечення діяльності 
органів місцевого 
самоврядування.  

25. впродовж 2018 року 
(на замовлення 
органів місцевого 
самоврядування) 

Посадові особи органів місцевого самоврядування, 
депутати місцевих рад.  

120 24 Стратегічні пріоритети 
розвитку України в 
контексті реалізації 
програми «Україна -2020».  

 
Очна 

форма/ 
вебінар 

 
Всього за програмами тематичних короткострокових семінарів, тренінгів  

 
770 

 
226 

  

 
Підвищення кваліфікації за програмами тематичних постійно діючих семінарів 

26. щокварталу Керівники та спеціалісти центрів надання 
адміністративних послуг. 

20 60 Державна політика та 
нормативне регулювання у 
сфері надання 
адміністративних послуг. 

Очна 
форма/ 
вебінар 

27. щокварталу Керівники органів місцевого самоврядування, 
посадові особи виконавчих апаратів районних 
рад, об’єднаних територіальних громад 
відповідальні за взаємодію із засобами масової 
інформації, депутати місцевих рад. 

25 40 Ефективна комунікація 
органів місцевого 
самоврядування із засобами 
масової інформації. 
Медіаграмотність 
посадових осіб місцевого 
самоврядування. 

Очна 
форма/ 
вебінар 

 
Всього за програмами тематичних постійно діючих семінарів  

 
45 

 
100 

  

 
Підвищення кваліфікації за програмами спеціалізованих короткострокових навчальних курсів 

28. 1 квартал   
2018 року 

Посадові особи органів місцевого 
самоврядування, депутати місцевих рад. 

50 60 Ділове українське мовлення 
та документування 
управлінської діяльності. Е-
урядування. 

З дистан- 
ційною 
складо- 

вою 
29. впродовж 2018 року Посадові особи виконавчого апарату обласної 15 140 Англійська мова Очна 
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№ 
з/п 

Термін 
навчання 

(дата) 

Найменування 
посад 

Кількість 
осіб 

Кількість 
годин  

  

Вид підвищення 
кваліфікації та назва 

програми 

При-
мітка 

ради. професійного спрямування. 
 

форма 

30. впродовж 2018 року Посадові особи виконавчого апарату обласної 
ради. 

12 40 Українська жестова мова Очна 
форма 

31. 1-2 квартали  
2018 року 

Посадові особи виконавчих комітетів об’єднаних 
територіальних громад, депутати місцевих рад. 

23 40 Економічний розвиток 
територій: проблеми, 
виклики, перспективи. 

З дистан- 
ційною 
складо- 

вою 
32. 3 квартал 

2018 року 
Посадові особи виконавчих апаратів районних  
рад, об’єднаних територіальних громад, до 
повноважень яких належать питання 
представлення інтересів України на міжнародній 
арені та розвитку туризму в Україні. 

30 60 Популяризація та 
просування інтересів 
України у світовому 
інформаційному просторі. 

З дистан- 
ційною 
складо- 

вою 

33. 3 - 4 квартали  
2018 року 

Посадові особи місцевого самоврядування 
міських, сільських, селищних рад, виконавчих 
комітетів об’єднаних територіальних громад 

25 30 Співробітництво 
територіальних громад 
(міжмуніципальне 
співробітництво – ММС) 

З дистан- 
ційною 
складо- 

вою 
 

Всього за програмами спеціалізованих короткострокових курсів 
 

155 
 

370 
  

 
Всього за усіма видами підвищення кваліфікації 

 
1170 

 
1452 

  

 

  

 


