
Інформація   
про  роботу Волинського РЦПК  у вересні  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
30 серпня -10 вересня

Загальна професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців категорій "Б", "В"
апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій (не рідше одного
разу на три роки) 

 Короткострокові програми
08 вересня 

“Бухгалтерський облік та фінансова звітність у бюджетних установах" для бухгалтерів апарату та
структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів виконавчої влади 

13 вересня 
"Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації"  для працівників, які опікуються
питаннями у галузі культури райдержадміністрацій, територіальних громад області 

15 вересня
"Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації. Соціальна робота в громаді”  для
фахівців із соціальної роботи територіальних громад 

 22 вересня 
“Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації. Актуальні питання містобудування
і  архітектури”  для  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  територіальних  громад,  які
опікуються питаннями містобудування і архітектури

 22 вересня 
“Командна  робота  і  взаємодія”  для державних  службовців  структурних  підрозділів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій

22 вересня 
“Електронний  документообіг  та  питання  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації”  для



працівників окремих сільських, селищних, міських територіальних громад 
27 вересня 

“Бухгалтерський облік та фінансова звітність у бюджетних установах” для бухгалтерів апарату та
структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад області 

 29 вересня 
“Питання  соціального  захисту  дітей  в  територіальних  громадах”  для посадових  осіб  органів
місцевого  самоврядування,  державних  службовці  органів  виконавчої  влади,  які  опікуються
питаннями захисту прав дітей

29 вересня 
“Управління людськими ресурсами" для керівників державної  служби та керівників/працівників
служб персоналу місцевих органів виконавчої влади 

Позапланові заходи 
30 серпня -10 вересня

Загальна професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців категорій "Б", "В"
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України (не
рідше одного разу на три роки) 

07-08 вересня 
"Етика  і  доброчесність  на  державній  службі"  для державних  службовців  органів  прокуратури
Волинської області 

07 - 08 вересня
“Командна  робота  і  взаємодія”  для державних  службовців  Головного  управління
Держпродспоживслужби у Волинській області 

09 -21 вересня
“Ефективний менеджмент в органах виконавчої влади”  для  державних службовців категорії «Б»
структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області 

14- 17 вересня
"Формування і розвиток професійних та особистісних компетентностей державних службовців"
для державних службовців  управління Державної податкової служби у Львівській області 

17, 20 вересня



"Вдосконалення вмінь та навичок публічних службовців органів Казначейства Одеської області”
для  державних  службовців  Головного  управління  Державної  казначейської  служби  України  в
Одеській області 

20 вересня
"Запобігання  корупції  у  сфері  публічного  управління"  для  державних  службовців  органів
Казначейства Волинської області 

21 вересня
“Управління змінами” для державних службовців категорії "Б" структурних підрозділів Головного
управління Держпродспоживслужби у Волинській області 

21 - 24 вересня 
"Формування і розвиток професійних та особистісних компетентностей державних службовців"
для державних службовців  управління Державної податкової служби у Львівській області 

21-24 вересня
“Надання  якісних  адміністративних  послуг  працівниками  УДМС  у  Волинській  області.
Організація роботи зі зверненнями громадян”  для  державних службовців Управління Державної
міграційної служби у Волинській області 

23 вересня
"Управління конфліктами" для державних службовців органів обласної прокуратури Волинської
області  

28 вересня
Комунікації і взаємодія" для державних службовців органів Казначейства Волинської області 

29-30 вересня
"Організація  діяльності  в  галузі  статистики"  для  державних  службовців  категорій  "Б",  "В"
Головного управління статистики у Волинській області 
 


