
              

 Інформація   
про  роботу Волинського РЦПК  у лютому 2021 року

Зміст заходу Інформація про  виконання
усі заходи в онлайн режимі

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

Професійні програми
1-5 лютого

Професійна програма підвищення кваліфікації  державних службовців категорії  “В”,  вперше
призначених на посади державної служби

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25  лютого
“Ділова англійська мова” для публічних службовців місцевих органів виконавчої влади 

8, 11, 15, 17, 22, 24  лютого 
“Європейська  інтеграція  України:  компетентний  державний  службовець”  для  державних
службовців місцевих органів виконавчої влади 

 Короткострокові програми
 2 - 3 лютого

“Командна робота і взаємодія” для державних службовців органів виконавчої влади області
3 лютого 

"Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики. Електронне декларування" для
посадових  осіб  місцевого  самоврядування  Луцької  міської  ради,  керівників  комунальних
підприємств міста 

3 лютого 
“Правове регулювання трудових відносин в органах публічної влади” для керівників апаратів та
працівників служб персоналу районних державних адміністрацій 



4 лютого
“Соціально-психологічні  аспекти  діяльності  публічного  службовця”  для  посадових  осіб
місцевого самоврядування Голобської селищної територіальної громади (2 групи)

8, 12 лютого
“Практичні аспекти проходження служби  в органах місцевого самоврядування” для посадових
осіб місцевого самоврядування територіальних громад, відповідальних за роботу з персоналом 

10 лютого
“Управління  людськими  ресурсами”  для  керівників  державної  служби  та
керівників/працівників служб персоналу місцевих органів виконавчої влади 

15-16 лютого
“Правові  та  практичні  аспекти  реалізації  земельного  законодавства”  для  посадових  осіб
місцевого самоврядування територіальних громад, відповідальних за земельні питання

16, 18 лютого 
“Лідерство  у  публічному  управлінні:  відповідь  на  виклики  сьогодення”  для   державних
службовців категорій “Б” та “В” місцевих органів виконавчої влади, окремих територіальних
органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України 

16, 18, 23, 25 лютого 
“Організація діяльності  сільського,  селищного, міського голови” для новообраних сільських,
селищних,  міських  голів  територіальних  громад  Волинської,  Закарпатської,  Львівської,
Рівненської, Чернігівської областей 

 17 лютого 
“Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики. Електронне декларування” для
державних  службовців  апарату  та  структурних  підрозділів  облдержадміністрації,
райдержадміністрацій



23, 25 лютого
“Мистецтво ведення змін:  як сформувати інноваційну культуру організації?” для державних
службовців  місцевих  органів  виконавчої  влади  регіону,  окремих  територіальних  органів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України 

25 лютого 
“Запобігання корупції  в сфері публічного управління” для посадових осіб органів місцевого
самоврядування Володиимр-Волинської  територіальної громади

26 лютого 
“Запобігання корупції  в сфері публічного управління”для  посадових осіб органів місцевого
самоврядування Нововолинської та Ковельської міських територіальних громад

26  лютого
“Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики. Електронне декларування” для
державних службовців Департаменту фінансів облдержадміністрації   

 


