
Інформація   
про роботу Центру у червні 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
1, 4, 11 червня

Державні  службовці  апарату,  структурних  підрозділів  Ковельської
райдержадміністрації та Ковельської міської ради 

3, 9 червня
"Європейська  інтеграція  України:  компетентний  державний
службовець" для державних службовців місцевих органів влади 

3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24 червня

Державні службовці категорії  «В» місцевих органів виконавчої влади
регіону, вперше призначені на посаду державної служби 

 Короткострокові програми

1 червня

«Етика  і  доброчесність  на  державній  службі»  для  державних
службовців Маневицької райдержадміністрації (друге заняття)

2, 10 червня

«Практичні  аспекти  проходження  служби  в  органах  місцевого



самоврядування»  для керуючих справами,  посадових осіб місцевого
самоврядування,  які  обіймають  посади  керівників  структурних
підрозділів, відповідальних за питання кадрового забезпечення

2 червня

“Управління  людськими  ресурсами”  для  керівників  апаратів
райдержадміністрацій  та  працівників  служб  персоналу  виконавчих
органів влади області 

11-12 червня

«Розвиток  емоційного  інтелекту»  для  державних  службовців
Турійської райдержадміністрації

15, 17 червня

«Протидія торгівлі людьми і домашньому насильству» для посадових
осіб ОТГ, які координують роботу в сфері протидії  торгівлі людьми і
домашньому насильству

15, 22, 24, 30 червня

«Формування  і  розвиток  особистісних  компетентностей  державних
службовців» для працівників управління соціального захисту населення
Луцької райдержадміністрації 

16, 19 червня

«Ділова  українська  мова»  для  державних  службовців  апарату  та
структурних підрозділів Старовижівської райдержадміністрації



18, 25, 26 червня

«Організація  роботи  із  зверненнями  громадян»   для  державних
службовців апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та
райдержадміністрацій області

25-26 червня

«Мистецтво  ведення  змін:  як  сформувати   інноваційну  культуру
організації?»  для  державних  службовців  апарату  та  структурних
підрозділів облдержадміністрації

Інші заходи 
3 червня 

«Актуальні  питання  діяльності  органів  місцевого  самоврядування  в
умовах  децентралізації» для керівників  місцевих  рад  та  фінансових
підрозділів виконавчих комітетів, голів профільних комісій (бюджетної,
освітньої,  соціального  захисту,  охорони  здоров’я)  (спільно  із
Волинським регіональним відділенням Асоціації міст України)

12 червня 

"Публічні закупівлі" для фахівців з публічних закупівель Любешівської
селищної об'єднаної територіальної громади

15-19, 22-26 червня

Навчання  державних  службовців  Головного управління  Державної
казначейської  служби України  у  Волинській  області  за  спеціальною



професійною програмою

18, 19, 23, 25, 26, 30 червня

Навчання  державних  службовців  Головного  управління  Пенсійного
фонду  України  у  Волинській  області  за  спеціальною  професійною
програмою 

 


