
Інформація   
про  роботу Центру у липні 2020 року

Зміст заходу Термін
виконання

Відповідальні виконавці Інформація про стан виконання
усі заходи в онлайн режимі

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

протягом 
липня

Державний  заклад
післядипломної  освіти
“Волинський  обласний
центр  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації
працівників  органів
державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,
державних  підприємств,
установ та організацій

Професійні програми
09-27 липня

Державні  службовці  категорії  "Б"  місцевих
органів виконавчої влади регіону 

 Короткострокові програми

1 липня

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

07 липня

"Протидія  торгівлі  людьми  і  домашньому
насильству"  для  посадових  осіб  органів
виконавчої влади, які координують роботу в сфері
протидії  торгівлі  людьми,  працівників  районних
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

07, 08, 16 липня
"Мистецтво  публічного  виступу:  вектор  успіху
управлінця" для державних службовців місцевих
органів влади 

08 липня



"Діяльність  закладів  культури  області  в  умовах
карантину" для керівників структурних підрозділів
об'єднаних  територіальних  громад,  які
відповідають за сферу культури

14 липня 
"Стратегічне  планування"  для  посадових  осіб
органів  місцевого  самоврядування  об'єднаних
територіальних  громад,  державних  службовців
місцевих органів влади 

15-16 липня

"Лідерство у публічному управлінні: відповідь на
виклики  сьогодення"  для  державних  службовців
категорії  "Б"  апарату,  структурних  підрозділів
облдержадміністрації 

21-22 липня

"Командна  робота  і  взаємодія" для  державних
службовців  апарату,  структурних  підрозділів
облдержадміністрації     

22, 24, 28, 30 липня

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

 22, 24, 27 липня 

"Дипломатичний  протокол  і  етикет" для
державних  службовців  апарату,  структурних
підрозділів Ківерцівської райдержадміністрації 



22-23 липня 

"Ділова українська мова"  для  посадових осіб  та
депутатів  Зимнівської  об'єднаної  територіальної
громади 

27 липня

"Про підготовку закладів освіти до нового 2020-
2021 навчального року"  для керівників управлінь
освіти міст (міст обласного значення) рад, відділів
освіти райдержадміністрацій 

28 липня 

"Про підготовку закладів  освіти до нового 2020-
2021  навчального  року"   для  керівників  органів
управління  освітою  об’єднаних  територіальних
громад 

28 липня 

"Про  реалізацію  Порядку  зарахування  дітей  на
цілодобове перебування до інтернатних закладів"
для  працівників  служб  дітей
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних
громад 

28-29 липня 

"Реалізація  законодавства  у  сфері  державної
служби”  для  державних  службовців  місцевих



органів виконавчої влади Маневицького району

  29-31 липня 

"Реалізація  законодавства  у  сфері  державної
служби”  для  державних  службовців  місцевих
органів виконавчої влади Володимир-Волинського
району  

Інші заходи 
01, 02, 03, 07, 08 липня 

"Формування  і  розвиток  особистісних
компетентностей  державних  службовців"   для
працівників Ковельського міськрайонного суду та
окремих судів Волинської області 

02, 06, 13 липня
"Реалізація  законодавства  у  сфері  державної
служби" для  державних  службовців  Державної
екологічної інспекції у Волинській області  

02-03 липня
"Управління змінами" для державних службовців
категорії  "Б"  управління  Державної  міграційної
служби України у Волинській області

09-10 липня
"Управління змінами" для державних службовців
категорії  "В"  управління  Державної  міграційної
служби України у Волинській області

14-15 липня

"Командна  робота  і  взаємодія" для державних



службовців  Державної  екологічної  інспекції  у
Волинській області  

20, 23, 24 липня 

"Реалізація  законодавства  у  сфері  державної
служби" для  державних  службовців  Головного
управління статистики у Волинській області  

21-22 липня 

"Психологічні  основи  ефективного  управління"
для державних службовців Державної екологічної
інспекції у Волинській області  

23-31 липня

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

 


