
 Інформація   
про  роботу Волинського РЦПК   у червні 2021 року

Зміст заходу Інформація про стан виконання

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

 Короткострокові програми
01, 02, 04, 09 червня

"Формування і розвиток професійних та особистісних компетентностей  державних службовців”
для  державних  службовців  управлінь  соціального  захисту  населення  Володимир-Волинського,
Луцького районів  та Камінь-Каширського, Ковельського районів (2 групи)

03, 08 червня 
"Мистецтво  ведення  змін:  як  сформувати  інноваційну  культуру  організації?”  для   державних
службовців  центральних  органів  державної влади,  посадових  осіб  органів  місцевого
самоврядування України 

03, 07 червня
"Управління конфліктами" для публічних службовців місцевих органів  влади області  (2 групи)

08-10 червня
"Організація  діяльності  старости  в  територіальній  громаді"  для  старост  сільських,  селищних,
міських  територіальних  громад  Камінь-Каширського,  Луцького  районів  та  Володимир-
Волинського, Ковельського районів  (2 групи)



11 червня
"Електронний  документообіг  та  питання  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації"  для
посадових осіб Голобської селищної територіальної громади Ковельського району; Іваничівської,
Локачинської селищних територіальних громад Володимир-Волинського району 

14, 16 червня 
"Розвиток емоційного інтелекту та формування емоційної компетентності публічних службовців"
для   державних  службовців  центральних  органів  виконавчої влади,  посадових  осіб  органів
місцевого самоврядування (2 групи)

15, 17 червня
"Ефективна  комунікація:  як  залучати  громадськість  і  розбудовувати  соціальний  капітал"  для
публічних службовців 

 16 червня
“Адміністративні процедури та надання адміністративних послуг органам влади” для працівників
ЦНАП  райдержадміністрацій,  територіальних  громад  Володимир-Волинського  та  Луцького
районів,  Ковельського та Камінь-Каширського районів (2 групи)

17, 25 червня
"Управління людськими ресурсами" для керівників державної служби та керівників/працівників
служб персоналу місцевих органів виконавчої влади (2 групи)

22, 24 червня
"Ефективні управлінські рішення:  як поєднати законність,  професійну етику та доброчесність”
для посадових осіб органів місцевого самоврядування 



23 червня 
"Особливості  регіонального  розвитку  в  умовах  децентралізації"  для  заступників  голів  та
посадових осіб сільських, селищних, міських територіальних громад, які опікуються питаннями
житлово-комунального господарства та екології 

Позапланові заходи 
 1-10 червня

Професійна  програма  підвищення кваліфікації    державних службовців  Головного  управління
Пенсійного фонду України у Волинській області 

02 червня
"Етика і  доброчесність на державній службі" для  державних службовців Державної екологічної
інспекції у Волинській області та Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській
області 

09 червня 
 "Управління змінами"для державних службовців Державної екологічної інспекції та Головного
управління Пенсійного фонду України у Волинській області  

15-16 червня
"Формування і розвиток професійних та особистісних компетентностей  державних службовців"
для державних службовців категорії "Б" головного управління Державної казначейської служби
України у Волинській області 

 


