
Інформація   
про роботу Центру у лютому 2020 року

Зміст заходу Інформація про стан виконання
Підвищення кваліфікації державних службовців
місцевих  органів  виконавчої  влади  за
професійними  та  короткостроковими
програмами 

Професійні програми
4, 11, 18, 25  лютого

Державні  службовці  апарату,  структурних  підрозділів  Горохівської
райдержадміністрації,  окремих  територіальних  органів  міністерств  та
інших центральних  органів  виконавчої  влади  району (без  відриву  від
роботи)

12, 19, 27 лютого
Державні  службовці  апарату,  структурних  підрозділів  Локачинської
райдержадміністрації,  окремих  територіальних  органів  міністерств  та
інших центральних  органів  виконавчої  влади  району (без  відриву  від
роботи)

12, 19, 27 лютого
Державні  службовці  апарату,  структурних  підрозділів  Іваничівської
райдержадміністрації,  окремих  територіальних  органів  міністерств  та
інших центральних  органів  виконавчої  влади  району (без  відриву  від
роботи)

 Короткострокові програми
05 - 06 лютого 

"Організація  діяльності  секретаря  сільської,  селищної  ради"  для
секретарів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад



Горохівського, Ковельського, Локачинського,  Любешівського районів
            

05 - 06 лютого 
"Ділова  українська  мова"  для  державних  службовців  апарату  та
структурних  підрозділів  Володимир-Волинської  райдержадміністрації,
окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших  центральних
органів виконавчої влади району

05 лютого 
Соціально-психологічні аспекти діяльності публічного службовця" для
посадових  осіб  місцевого  самоврядування  та  депутатів  Зимнівської
сільської об'єднаної територіальної громади

11 лютого
"Запобігання корупції у сфері публічного управління"  для державних
службовців  Горохівської  райдержадміністрації  та  окремих
територіальних  органів  міністерств  та  інших  центральних  органів
виконавчої влади району

12 , 19, 26 лютого
 “Школа молодого управлінця” для студентів вищих навчальних закладів
міста Луцька 

13 лютого 
"Формування  і  розвиток  професійних  компетентностей  державних
службовців. Комунікації та командна робота" для державних службовців
категорії  "Б" апарату та структурних підрозділів  облдержадміністрації,
установ та організацій

14 лютого
Тренінг "Електронний документообіг та робота в ЄАСД "АСКОД" для



працівників  управлінь  соціального  захисту  населення  області,
відповідальних за роботу в ЄАСД "АСКОД" 

17 лютого             
«Запобігання  корупції  у  сфері  публічного  управління»  для  державних
службовців  апарату  та  структурних  підрозділів  Ківерцівської
райдержадміністрації

18 лютого
«Фінансовий  контроль  як  інструмент  антикорупційної  політики.
Електронне  декларування»  для  посадових  осіб  місцевого
самоврядування та депутатів Ковельської міської ради 

19 лютого
«Фінансовий  контроль  як  інструмент  антикорупційної  політики.
Електронне  декларування»  для  посадових  осіб  місцевого
самоврядування  та  депутатів  Боратинської  сільської  об'єднаної
територіальної громади, працівників комунальних підприємств ОТГ

20 лютого
«Фінансовий  контроль  як  інструмент  антикорупційної  політики.
Електронне  декларування»  для  посадових  осіб  місцевого
самоврядування та депутатів Луцької міської ради 

20 лютого
"Новели  законодавства  у  сфері  державної  реєстрації"  для  державних
реєстраторів, адміністраторів ЦНАП та нотаріусів Волинської області 

25 лютого             
«Запобігання корупції у сфері публічного управління» для  державних
службовців  окремих  структурних  підрозділів  облдержадміністрації  та



окремих територіальних органів міністерств виконавчої влади області

25 лютого             
"ІТ - технології в публічному управлінні"  для державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування

25 - 26 лютого
 "Правові та практичні аспекти реалізації земельного законодавства" для
спеціалістів-землевпорядників  сільських,  селищних,  міських  (міст
районного  значення)  рад,  які  не  об'єдналися,  Горохівського,  Камінь-
Каширського,  Луцького, Локачинського районів

 26 лютого
"Публічні  закупівлі"  для замовників  торгів  -  розпорядників  коштів
місцевих  бюджетів  м.  Володимира-Волинського  та  Володимир-
Волинського району

27 лютого
"Запобігання корупції  у  сфері  публічного управління"  для державних
службовців Іваничівської райдержадміністрації, окремих територіальних
органів  міністерств  та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади,
керівників комунальних підприємств району 

27 лютого
"Запобігання корупції  у  сфері  публічного управління"  для державних
службовців Локачинської райдержадміністрації, окремих територіальних
органів  міністерств  та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади,
керівників комунальних підприємств району 



27 лютого             
"ІТ - технології в публічному управлінні"  для державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування

Позапланові заходи 
11 лютого

Тренінг  "Джерела  пошуку  працівників:  теорія  і  практика.  Соціальні
мережі  як  джерело  інформації  про  клієнтів  служби  зайнятості"  для
фахівців центрів зайнятості області 


