
 Інформація   
про  роботу Волинського РЦПК  у березні 2021 року

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

Професійні програми
16, 18, 23, 25, 30 березня

“Ділова англійська мова” для публічних службовців місцевих органів виконавчої влади 
01, 03 березня

“Європейська  інтеграція  України:  компетентний  державний  службовець”  для
державних службовців місцевих органів виконавчої влади 

29, 30, 31 березня
Для посадових осіб місцевого самоврядування  протягом року з дня їх призначення на
посаду 

 Короткострокові програми
 02 березня

“Проєктний менеджмет” для представників Зимнівської територіальної громади 

 02, 04 березня
“Лідерство у публічному управлінні: відповідь на виклики сьогодення” для посадових
осіб органів місцевого самоврядування України 

09, 17, 24, 31 березня
"Ефективний  менеджмент  в  органах  влади"  для  керівників,  заступників  керівників
структурних підрозділів, керівників управлінь  апарату облдержадміністрації 



10, 16, 23, 25, 29  березня
“Питання діяльності служб у справах дітей територіальних громад” для посадових осіб
органів місцевого самоврядування

10 березня
“Адміністративні процедури та надання адміністративних послуг органами влади” для
працівників ЦНАП області  та осіб,  які надають адміністративні послуги населенню в
територіальних громадах

11, 17 березня
"Бухгалтерський облік та фінансова звітність у бюджетних установах" для бухгалтерів
територіальних громад та місцевих органів виконавчої влади 

12 березня
"Запобігання  корупції  в  сфері  публічного  управління"  для  посадових  осіб  місцевого
самоврядування територіальних громад області 

15 березня
"Місцевий  економічний  розвиток  та  залучення  інвестицій  за  рахунок  ДФРР"  для
посадових осіб місцевого самоврядування області 

16, 18 березня
“Корпоративна  культура  публічних  службовців”  для  державних  службовців  та
посадових осіб органів місцевого самоврядування України 

18 - 22 березня
"Організація  діяльності  секретаря  сільської,  селищної,  міської  ради"  для  секретарів
сільських, селищних, міських територіальних громад



23 березня
“Особливості  регіонального  розвитку  в  умовах  децентралізації.  Соціальна  підтримка
сімей,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах”  для  спеціалістів/фахівців
територіальних  громад  області,  які  опікуються  сім'ями,  що  перебувають  у  складних
життєвих обставинах

23, 30 березня
“Школа молодого управлінця” для студентів вищих навчальних закладів міста Луцька 

26 березня
"Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації.  Фінансове забезпечення
територіальної  громади"  керівників/фахівців  новостворених  фінансових  органів  рад
територіальних громад

29, 30 березня
“Ефективна комунікація: як залучати громадськість і розбудовувати соціальний капітал”
для посадових осіб органів місцевого самоврядування регіону та України 

30 березня 
“Організація  діяльності  сільського,  селищного,  міського  голови”  для  посадових  осіб
місцевого самоврядування територіальних громад України

30, 31 березня 
"Електронний документообіг та питання забезпечення доступу до публічної інформації"
для  посадових  осіб  органів  місцевого  самоврядування  Маневицької  селищної
територіальної громади 

30 березня 
"Цифрова грамотність для публічних службовців"  для державних службовців місцевих
органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування



Позапланові заходи 
3 березня

"Фінансовий  контроль  як  інструмент  антикорупційної  політики.  Електронне
декларування"  для  державних  службовців   Державної  служби  якості  освіти  у
Волинській області

04, 12, 16 березня
"Державна  мова"  для  державних  службовців  Головного  управління  статистики  у
Запорізькій області  

04 березня
Онлайн-консультація у рамках навчання за спеціальною короткостроковою програмою
"Фінансовий  контроль  як  інструмент  антикорупційної  політики.  Електронне
декларування" суб'єктів декларування 

09, 10, 11, 15, 19, 22, 26 березня 
«Формування особистісних компетентностей державних службовців» для працівників
Ковельського міськрайонного суду та інших судів Волинської області 

17, 22, 24, 25 березня 
«Формування особистісних компетентностей державних службовців» для працівників
Ковельського міськрайонного суду та інших судів Волинської області 

 


