
Додаток 3 
до спільного розпорядження голови 
обласної державної адміністрації та 
голови обласної ради  
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ПЛАН-ГРАФІК  
підвищення кваліфікації працівників територіальних підрозділів  
центральних органів виконавчої влади у Хмельницькій області  

у 2017 році 
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Вид підвищення 
кваліфікації 

Відповідальні за 
формування груп 

1 2 3 4 5 6
1 Головні державні інспекто-

ри та головні спеціалісти   
16-17 

березня 
15 Тематичний 

короткостроковий 
семінар 

Управління Держпраці в 
області 

2 Працівники Головного те-
риторіального управління 
юстиції в області 

05 
травня  

20 Тематичний 
короткостроковий 

семінар 

Головне територіальне 
управління юстиції в об-
ласті 

3 Спеціалісти Головного уп-
равління Державної казна-
чейської служби України 
та управлінь Державної 
казначейської служби Ук-
раїни у районах та містах 
області 

10  

жовтня 

20 Тематичний 
короткостроковий 

семінар 

Головне управління Дер-
жавної казначейської 
служби України в області 

4 Спеціалісти Головного уп-
равління Державної казна-
чейської служби України 
та управлінь Державної 
казначейської служби Ук-
раїни у районах та містах 
області 

12  

жовтня  

20 Тематичний 
короткостроковий 

семінар 

Головне управління Дер-
жавної казначейської 
служби України в області 

5 Начальники відділів, за-
ступники начальників від-
ділів, головні та провідні 
спеціалісти обласного уп-
равління лісового та мис-
ливського господарства 

18-20 

жовтня 

  

17 Тематичний 
короткостроковий 

семінар 

Обласне управління лісо-
вого та мисливського го-
сподарства 

6 Державні службовці Уп-
равління Західного офісу 
Держаудитслужби в об-
ласті 

06-17 
листопа

да 

20 Професійна 
програма 

Управління Західного 
офісу Держаудитслужби 
в області 



 2
 

1 2 3 4 5 6 
7 Навчання слухачів за до-

датковими замовленнями 
територіальних підрозді-
лів центральних органів 
виконавчої влади на дого-
вірних засадах 

Протягом 

року 

– Тематичний 
короткостроковий 

семінар 

Центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів дер-
жавної влади, органів міс-
цевого самоврядування, 
державних підприємств, 
установ і організацій 

 РАЗОМ:  112   

 
 
Заступник голови  
адміністрації 
 

В. Кальніченко

Керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради 
 

В. Поліщук
 


