
Інформація  про  роботу Центру у жовтні 2020 року

Зміст заходу Інформація про стан виконання
усі заходи в онлайн режимі

Підвищення кваліфікації державних службовців
місцевих  органів  виконавчої  влади  за
професійними  та  короткостроковими
програмами 

Професійні програми
05 -27 жовтня 

Для державних службовців категорій «Б», «В» апарату та структурних
підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

12, 15, 22, 26, 29  жовтня
"Ділова англійська мова" для державних службовців місцевих органів
виконавчої влади 

19 - 30 жовтня
Для посадових осіб місцевого самоврядування міських  рад обласного
значення 

 Короткострокові програми
01, 08  жовтня

"Електронний  документообіг  та  питання  забезпечення  доступу  до
публічної  інформації"  для  державних  службовців  структурних
підрозділів  облдержадміністрації,  апаратів  райдержадміністрацій,
посадових  осіб  місцевого  самоврядування  об’єднаних  територіальних
громад, відповідальних за ведення діловодства

01  жовтня
"Управління людськими ресурсами"для керівників державних служб та
працівників служб персоналу місцевих органів виконавчої влади регіону



12-13 жовтня 
"Запобігання корупції у сфері публічного управління"  для державних
службовців  апарату,  структурних  підрозділів  облдержадміністрації,
райдержадміністрацій

13 жовтня
"Практичні  аспекти  проходження  служби  в  органах  місцевого
самоврядування" для посадових осіб органів місцевого самоврядування,
відповідальних за питання кадрового забезпечення

15, 16, 20 жовтня
"Взаємодія  органів  публічної  влади  з  громадськістю  та  ЗМІ"  для
державних  службовців  апарату,  структурних  підрозділів
облдержадміністрації,  райдержадміністрацій 

15, 16, 20 жовтня
Навчання за короткостроковою програмою "Взаємодія органів публічної
влади  з  громадськістю  та  ЗМІ"  для   державних  службовців  окремих
територіальних  органів  міністерств  та  інших  центральних  органів
виконавчої влади області

15 жовтня
"Управління людськими ресурсами"  для керівників державних служб та
працівників служб персоналу місцевих органів виконавчої влади регіону

27 - 28 жовтня 
"Правове  регулювання  трудових  відносин  в  органах  публічної  влади"
для  державних  службовців  апарату,  структурних  підрозділів
облдержадміністрації,  райдержадміністрацій,   посадових  осіб  органів
місцевого самоврядування 



27 - 28 жовтня
"Правове  регулювання  трудових  відносин  в  органах  публічної  влади"
для державних службовців окремих територіальних органів міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади

Інші заходи 
01, 02, 05, 06 жовтня

Навчання за спеціальною короткостроковою програмою "Формування та
ведення  реєстру  застрахованих  осіб  Державного  реєстру  для
забезпечення права особи на соціальний захист"  працівників Головного
управління Пенсійного фонду України у Волинській області

 02 - 09 жовтня
Навчання  за  короткостроковою  програмою  підвищення  кваліфікації
"Формування  і  розвиток  професійних  компетентностей  державних
службовців"  працівників  Головного  управління
Держпродспоживслужби у Волинській області 

05 -27 жовтня 
Навчання за загальною професійною програмою  державних службовців
категорій  «Б»,  «В»  територіальних  органів  міністерств  та  інших
центральних органів  виконавчої влади України 

05-06 жовтня
Навчання  за  короткостроковою  програмою  підвищення  кваліфікації
"Формування  і  розвиток  професійних  компетентностей  державних
службовців.  Управління  змінами"  працівників  Головного  управління
Державної казначейської служби України у Волинській області 



07 жовтня 
Прес-конференція  посадових  осіб  органів  місцевого  самоврядування
об’єднаних  територіальних  громад,  органів  виконавчої  влади,  які
координують роботу в сфері протидії торгівлі людьми

13 жовтня
Консультаційна  зустріч  у  рамках  навчання  за  спеціальною
короткостроковою програмою "Практичні аспекти проходження служби
в органах місцевого самоврядування"  посадових осіб органів місцевого
самоврядування, відповідальних за питання кадрового забезпечення

22, 23, 27, 28 жовтня
Навчання  за  короткостроковою  програмою  "Формування  і  розвиток
особистісних  компетентностей  державних  службовців"   працівників
Луцького  міжрайонного  суду  Волинської  області,  Долинського
районного суду Кіровоградської області та Марганецького міського суду
Дніпропетровської області  

27, 29 жовтня
Навчання  за  короткостроковою  програмою  "Формування  і  розвиток
професійних  компетентностей  державних  службовців.  Мистецтво
ведення  змін:  як  сформувати  інноваційну  культуру  організації?"
державних службовців місцевих органів виконавчої влади

27, 29 жовтня
Навчання  за  короткостроковою  програмою  "Формування  і  розвиток
професійних  компетентностей  державних  службовців.  Мистецтво
ведення  змін:  як  сформувати  інноваційну  культуру  організації?"
державних  службовців  окремих  територіальних  органів  міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади 

 


