
Інформація   
про  роботу Волинського РЦПК  у липні  2021 року

Зміст заходу Інформація про стан виконання

Підвищення 
кваліфікації 
державних 
службовців 
місцевих органів 
виконавчої влади 
за професійними 
та 
короткостроковим
и програмами 
підвищення 
кваліфікації

 Короткострокові програми
06 - 07 липня 

"Психологічні основи ефективного управління” для державних службовців категорії "Б"    
06 липня 

“Актуальні  питання  діяльності  органів  місцевого  самоврядування  в  умовах  децентралізації.
Просторове  планування  в  територіальній  громаді”        для  посадових  осіб  місцевого
самоврядування територіальних громад області 

07, 27 липня 
"Особливості функціонування юридичних служб в органах публічної влади” для керівників, для
спеціалістів юридичних служб місцевих державних адміністрацій,  територіальних громад (І,  ІІ
зан.)

09, 16 липня
“Стратегічне планування”  для державних службовців органів виконавчої влади, посадових осіб
місцевого самоврядування територіальних  громад, районних рад 

16, 19 липня 
“Цифрова  грамотність  для  публічних службовців”  для державних службовців,  посадових  осіб
місцевого самоврядування 

22 липня 
“Особливості  регіонального  розвитку  в  умовах  децентралізації.  Розвиток  туристичного
потенціалу”  для державних  службовців  органів  виконавчої  влади,  посадових  осіб  місцевого
самоврядування, які опікуються питаннями розвитку туристичного потенціалу 

22-23 липня 
“Цифрова  грамотність  для  публічних службовців”  для державних службовців,  посадових  осіб



місцевого самоврядування 
23 липня

“Культура усної професійної комунікації: шлях до успіху” для працівників ЦНАП Луцької міської
ради

28 липня
"Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації. Управління комунальним майном”
для  посадових  осіб територіальних  громад,  які  опікуються  питаннями  майна  комунальної
власності

Позапланові заходи 
01-02 липня 

“Формування  і  розвиток  професійних  компетентностей  державних  службовців  органів
Казначейства  Одеської  області”  для  працівників  Головного  управління  державної  казначейської
служби України в Одеській області

05-06 липня 
“Цифрова  грамотність  для  публічних  службовців”  для державних  службовців територіальних

управлінь  державної  казначейської  служби  України  у  Волинській,  Закарпатській  та  Одеській
областях

 15-16, 19-20 липня
"Формування і  розвиток професійних та  особистісних компетентностей державних службовців"
для державних службовців  Державної казначейської служби України у Закарпатській області 

29 -30 липня
"Мистецтво  ведення  змін:  як  сформувати  інноваційну  культуру  організації”  для  державних
службовців Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області 


