
 Інформація   
про роботу Волинського РЦПК у травні 2022 року

Зміст заходу Інформація про стан виконання
усі заходи в онлайн режимі

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

Професійні програми
03, 04, 10  травня

“Ділова  англійська  мова"  для державних  службовців  категорій  "Б",  "В"  органів  виконавчої
влади, посадових осіб місцевого самоврядування 

 03-17 травня
для державних службовців категорій “Б”, "В" (протягом року з дня призначення на посаду)

18, 19, 25, 26 травня 
"Європейська  інтеграція  України:  компетентний  державний  службовець"  для  державних
службовців органів державної влади регіону і України  

Короткострокові програми
05 травня 

“ІТ-технології в публічному управлінні” для державних службовців органів виконавчої влади та
посадових осіб Луцької міської територіальної громади 

12 травня
"Співробітництво  територіальних громад як  інструмент  вдосконалення  надання  послуг"  для
посадових  осіб   органів  місцевого  самоврядування  територіальних  громад  Волинської,
Львівської областей  

 12-13 травня
"Організаційні та методичні аспекти з оплати праці, страхування" для керівників, спеціалістів
бухгалтерських служб місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних



установ   
16-18 травня 

"Комунікації та взаємодія" для державних службовців категорії "Б" органів виконавчої влади 
 18, 20 травня 

“Лідерство у публічному управлінні” для державних службовців категорії “Б” місцевих органів
виконавчої влади

 24-25 травня
“Управління  змінами”  для  державних  службовців  місцевих  органів  виконавчої  влади,
посадових осіб місцевого самоврядування

26-27 травня
"Питання реалізації соціальної політики у сфері соціального захисту населення" для державних
службовців  управлінь  соціального  захисту  населення  Володимир-Волинської  та  Камінь-
Каширської райдержадміністрацій  

30 травня 
"Командна робота та взаємодія"  для державних службовців категорії "В" органів виконавчої
влади, посадових осіб місцевого самоврядування Луцької міської ради     

 30 травня 
“Запобігання  корупції  та  забезпечення  доброчесності”  для державних  службовців  органів
виконавчої влади 

31 травня 
"Організація роботи зі зверненнями громадян"  для державних службовців органів виконавчої
влади,  посадових  осіб  місцевого  самоврядування,  відповідальних  за  роботу  зі  зверненнями
громадян

Позапланові  заходи 
 04 травня

"Особливості управління земельними ресурсами в умовах воєнного стану" для посадових осіб



органів місцевого самоврядування, відповідальних за земельні питання територіальних громад
Житомирської, Полтавської, Одеської областей  

18-20 травня
"Адміністративні процедури та надання адміністративних послуг" для державних службовців
Головного управління Державної міграційної служби України у Волинській області 

19 травня 
“Співробітництво  територіальних громад як  інструмент  вдосконалення  надання  послуг”  для
посадових  осіб   органів  місцевого  самоврядування  територіальних  громад  Закарпатської,
Полтавської, Рівненської областей 

23-24 травня
"Формування і розвиток професійних та особистісних компетентностей державних службовців"
для державних службовців органів державної влади України 

 


