
Інформація   
про  роботу Волинського РЦПК  у травні  2021 року

Зміст заходу Інформація про стан виконання

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

Професійні програми
06, 07 травня

Для державних службовців категорії "Б" органів виконавчої влади (не рідше одного на три роки) 

 Короткострокові програми
06, 11 травня

"Ефективна  комунікація:  як  залучати  громадськість  і  розбудовувати  соціальний  капітал"  для
публічних службовців 

11, 14, 18 травня 
"Мистецтво  публічного  виступу:  вектор  успіху  управлінця"  для  посадових  осіб  місцевого
самоврядування Луцької міської територіальної громади 

11, 19 травня
“Ділова  українська  мова”  для  посадових  осіб  органів  місцевого  самоврядування  регіону
(2 групи)

 12, 20, 26 травня
“Чиста  громада  – здорова  родина”   для  посадових  осіб   місцевого  самоврядування  сільських,
селищних, міських територіальних громад 

 12 травня
"Електронний  документообіг  та  питання  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації"  для
посадових  осіб  місцевого  самоврядування  виконавчих  комітетів  Нововолинської,  Горохівської
міських та Маневицької селищної територіальних громад

13, 18 травня
“Корпоративна  (організаційна)  культура  публічних  службовців”  для  посадових  осіб  органів
місцевого самоврядування  



13, 17 травня
“Командна робота і взаємодія” для державних службовців категорій "Б", "В" органів виконавчої
влади,  посадових осіб місцевого самоврядування сільських,  селищних,  міських територіальних
громад 

18 травня 
"Управління  людськими  ресурсами"  для  спеціалістів  з  кадрових  питань  сільських,  селищних,
міських територіальних громад 

18, 19, 20 травня 
"Реалізація законодавства у сфері державної служби" для державних службовців місцевих органів
виконавчої влади (2 групи)

19, 20 травня
"Управління змінами" для державних службовців категорій "Б",  "В" органів виконавчої влади,
посадових осіб місцевого самоврядування сільських, селищних, міських територіальних громад

19, 20, 21 травня
"Електронний  документообіг  та  питання  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації"  для
посадових осіб органів місцевого самоврядування  територіальних громад області  (3 групи)

19 травня
"Запобігання  корупції  в  сфері  публічного  управління"  для  державних  службовців  місцевих
органів державної влади області 

20-21 травня 
“Дипломатичний  протокол  та  етикет”  для  державних  службовців  органів  виконавчої  влади,
посадових осіб органів місцевого самоврядування

25, 27 травня
“Лідерство  у  публічному  управлінні:  відповідь  на  виклики  сьогодення”  для   державних
службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування 

26 травня 
"Особливості  регіонального  розвитку  в  умовах  децентралізації  з  питань  соціального  захисту
населення" для посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за питання соціального
захисту 



27 травня 
"Цифрова  грамотність  для  публічних службовців"  для  публічних службовців  місцевих  органів
державної влади, органів місцевого самоврядування області (І заняття)

Позапланові заходи 
07 травня 

"Запобігання  корупції  у  сфері  публічного  управління"  для  державних  службовців  Державної
екологічної інспекції та Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області  

12 травня 
"Питання  дотримання  законодавства  про  звернення  громадян  та  про  доступ  до  публічної
інформації" для державних службовців Державної екологічної інспекції у Волинській області

21, 24 травня 
“Формування професійних компетентностей державних службовців” для працівників Головного
управління державної міграційної служби України в Одеській області 

24, 25, 26, 27, 28, 31 травня
Професійна  програма  підвищення кваліфікації    державних службовців  Головного  управління
Пенсійного фонду України у Волинській області 

25-28 травня
"Формування та розвиток професійних та особистісних компетентностей державних службовців"
для державних службовців органів державної влади

25, 28, 31 травня
“Державна  мова”  для державних  службовців  Головного  управління  статистики  у  Запорізькій
області


