
  

Додаток 2 

 до Антикорупційної програми Миколаївської 
обласної державної адміністрації на 2019-2021 роки 
(розділ ІV) 

  

Проведення навчальних заходів з антикорупційної тематики в рамках виконання плану–графіка підвищення 
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Миколаївському обласному центрі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  

державних підприємств, установ і організацій на 2019 рік 
 
№ 
з/п 

Термін 
навчання 

Найменування  
посад 

Кількість 
осіб 

Кількість 
годин 

Вид підвищення кваліфікації  
та назва програми 

1 2 3 4 5 6 
1.  І квартал Державні службовці, посадові особи 

місцевого самоврядування Миколаївської 
області 

460 64 ТКС* “Е-декларування: 
складання, подання, 

оприлюднення та основні 
помилки” 

2.  І квартал Державні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування 

40 8 ТКС* “Організація та здійснення 
публічних закупівель” 

3.  І квартал Державні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування 

30 8 
 

ТКС* “Впровадження Е-
врядування на публічній службі. 
Інформаційні технології в роботі 

публічного службовця” 
4.  І квартал Державні службовці структурних 

підрозділів та апарату 
облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрацій  

50 72 
  

Професійна програма 
підвищення кваліфікації 

(включено заняття з вивченням 
антикорупційного законодавства) 

5.  ІІ квартал Посадові особи місцевого 
самоврядування 

50 72 
  

Професійна програма 
підвищення кваліфікації 

(включено заняття з вивченням 
антикорупційного законодавства) 



 
 

Продовження додатка 2 

2

6.  ІІ квартал Державні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування 

50 8 
 

ТКС* “Правові засади та 
практичні аспекти запобігання 

корупції” 
7.  ІІ квартал Державні службовці, посадові особи 

місцевого самоврядування 
45 8 ТПДС* “Організація та 

здійснення публічних 
закупівель” 

8.  ІІІ квартал Державні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування Доманівського 
району 

51 8  ТКС* “Конфлікт інтересів та 
пов’язані з ним обмеження” 

9.  ІІІ квартал Державні службовці структурних 
підрозділів та апарату 
облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрацій  

50 72 
  

Професійна програма 
підвищення кваліфікації 

(включено заняття з вивченням 
антикорупційного законодавства) 

10.  ІІІ квартал Державні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування 

50 8 
 

ТКС* “Запобігання і протидія 
проявам корупції як елемент 

модернізації системи державної 
служби. Закон України  “Про 

запобігання корупції” 
11.  ІV квартал Посадові особи місцевого 

самоврядування 
50 72 

  
Професійна програма 

підвищення кваліфікації 
(включено заняття з вивченням 

антикорупційного законодавства) 
12.  ІV квартал Державні службовці, посадові особи 

місцевого самоврядування Снігурівського 
району 

30 8  ТКС* “Запобігання і протидія 
проявам корупції як елемент 

модернізації системи державної 
служби. Закон України “Про 

запобігання корупції ” 
13.  ІV квартал Державні службовці, посадові особи 

місцевого самоврядування 
50 8 

 
ТКС* “Конфлікт інтересів та 
пов'язані з ним обмеження” 
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14.  ІV квартал Державні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування 
Первомайського району 

50 12 
 

ТКС* “Правові засади та 
практичні аспекти запобігання 

корупції” 
  Всього: 

у тому числі :  
 ПППК: 

ТКС: 
                                                ТПДС: 

1056 
 

200 
811 
45 

428  

ПППК* - професійна програма підвищення кваліфікації 
ТПДС* - тематичний постійно діючий семінар 
ТКС* - тематичний короткостроковий  семінар 




