
 Інформація  про роботу Центру у грудні 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 підвищення кваліфікації

 Короткострокові програми
01, 03 грудня

 “Лідерство у публічному управлінні: відповідь на виклики сьогодення”
для державних службовців місцевих органів виконавчої влади 

03-22 грудня
“ІТ-технології  в  публічному  управлінні”  для   державних  службовців
апарату  та  структурних  підрозділів  облдержадміністрації,
райдержадміністрацій  та  окремих  територіальних  підрозділів
центральних органів виконавчої влади області

10-11 грудня 
“Лідерство у публічному управлінні: відповідь на виклики сьогодення”
для державних службовців місцевих органів виконавчої влади, окремих
територіальних  органів  міністерств,  інших  центральних  органів
виконавчої влади України 

14 грудня 
“Діяльність  органу  місцевого  самоврядування:  як  організувати
ефективну  роботу”  для  посадових  осіб  органів  місцевого
самоврядування територіальних громад, депутатів місцевих рад   



17 грудня
“Бюджетна  децентралізація.  Особливості  фінансування  та  виконання
місцевих  бюджетів”  для  начальників  фінансових  управлінь
райдержадміністрацій,  виконавчих  комітетів  міських  (міст  обласного
значення) рад, територіальних громад, посадових осіб територіальних
громад   

22-23 грудня
“Мистецтво  ведення  змін:  як  сформувати  інноваційну  культуру
організації?”  для державних службовців категорій “Б” та “В” місцевих
органів виконавчої влади, окремих територіальних органів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади України 
 

28 грудня
“Запобігання корупції  у  сфері  публічного управління”  для  посадових
осіб  місцевого  самоврядування  виконавчого  апарату  Волинської
обласної  ради,  депутатів  обласної  ради,  посадових  осіб  підприємств,
установ та закладів, що є об'єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області    

Інші заходи 
01 грудня 

Вебінар “Реалізація та удосконалення регуляторної політики органами
місцевого  самоврядування”  для  посадових  осіб  органів  місцевого
самоврядування області



02 грудня 
Вебінар  “Формування  та  використання  медичних  висновків  про
народження  у  медичних  інформаційних  системах”  для  керівників
медичних установ і медичних працівників 

10 грудня 
Вебінар “Підвищення компетенції  суб'єктів  взаємодії  щодо проблеми
торгівлі людьми в умовах децентралізації” для  посадових осіб органів
місцевого  самоврядування  територіальних  громад  Володимир-
Волинського, Луцького районів 

16 грудня
Вебінар “Підвищення компетенції  суб'єктів  взаємодії  щодо проблеми
торгівлі людьми в умовах децентралізації” для посадових осіб органів
місцевого самоврядування територіальних громад Камінь-Каширського,
Ковельського районів 

16 грудня
Публічний звіт кафедри загальної та соціальної психології та соціології
Волинського  національного  університету  імені  Лесі  Українки  за
результатами  дослідження  “Соціально-психологічна  компетентність
персоналу  у  сфері  публічного  управління”,  проведеного  в  органах
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування 

18 грудня 
Практикум  “Оптимізація  якісного  освітнього  процесу  у  початковій
школі  засобами  інноваційних  електронних  освітніх  ресурсів”  для
керівників,  спеціалістів  гуманітарних  відділів  та  фахівців,
відповідальних  за  функціювання  закладів  освіти  на  відповідній
території територіальних громад області, та райдержадміністрацій

 


