
 Інформація   
про роботу Волинського РЦПК у червні 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
01- 17 червня

для  посадових осіб  місцевого  самоврядування  обласної  ради,  сільських,  селищних,  міських
територіальних громад,  вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування
(протягом року після призначення) 

09 червня
"Європейська  інтеграція  України:  компетентний  державний  службовець"  для  державних
службовців органів державної влади регіону і України  

Короткострокові програми
02 - 03 червня

"Мистецтво  публічного  виступу:  вектор  успіху  управлінця"  для  державних  службовців
категорій «Б», «В» органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування   IV-VII
категорій 

07 червня 
"Адміністративні  процедури  та  надання  адміністративних  послуг  органами  влади"  для
працівників ЦНАП райдержадміністрацій, територіальних громад Волинської області 

07-10 червня 
“Інформаційна  безпека  та  цифрова  гігієна”  для  державних  службовців  та  посадових  осіб
місцевого самоврядування 

08-09 червня 
"Державна  мова"  для  державних  службовців  органів  виконавчої  влади,  посадових  осіб
місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад Волинської області 



10 червня
"Зміни  до  Закону  України  "Про  правовий  режим  воєнного  стану":  ключові  акценти  для
депутатів місцевих рад" для посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів Волинської,
Львівської, Полтавської областей 

10, 14 червня 
"Реалізація законодавства у сфері державної служби в умовах воєнного стану" для державних
службовців категорій "Б", "В" місцевих органів виконавчої влади 

13-14 червня
"Розвиток  емоційного  інтелекту  та  формування  емоційної  компетентності  державних
службовців" для державних службовців органів виконавчої  влади, посадових осіб місцевого
самоврядування 

14 червня
"Управління конфліктами" для державних службовців органів виконавчої влади, посадових осіб
місцевого самоврядування 

14 червня 
"Моделювання договорів про співробітництво територіальних громад в сучасних умовах" для
посадових осіб місцевого самоврядування Волинської, Львівської, Полтавської областей 

15 червня
"Організація роботи із захисту прав дітей у територіальній громаді. Захист прав дітей в умовах
воєнного часу" для посадових осіб органів місцевого самоврядування, державних службовців
органів виконавчої влади 

15-16 червня
"Протидія торгівлі  людьми, домашньому насильству”  для посадових осіб органів місцевого
самоврядування, державних службовців райдержадміністрацій, які здійснюють заходи у сфері
протидії торгівлі людьми і домашньому насильству 



20 червня 
"Питання реалізації соціальної політики у сфері соціального захисту населення" для державних
службовців  управлінь  соціального  захисту  населення  Ковельської  та  Луцької
райдержадміністрацій,  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  територіальних  громад
області 

23-24 червня 
 "Стратегічні  комунікації  в  публічному  управлінні"  для  державних  службовців  органів
виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування 

23 червня 
“Запобігання  корупції  та  забезпечення  доброчесності”  для  державних  службовців  органів
виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування 

24 червня 
"Реалізація  повноважень  органів  місцевого  самоврядування  щодо  забезпечення  потреб
внутрішньо  переміщених  осіб:  виявлення  та  облік"  для  посадових  осіб  місцевого
самоврядування Волинської, Львівської, Полтавської областей 

28  червня
“Організація роботи із захисту прав дітей у територіальній громаді" для посадових осіб органів
місцевого самоврядування, державних службовців органів виконавчої влади

 29 - 30 червня 
"Управління персоналом на державній службі" для державних службовців категорій «Б», «В»
органів виконавчої влади

 29 червня
"Стратегічне управління та планування" для державних службовців категорій «Б», «В» органів
виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування 



30 червня
"Втрати місцевих бюджетів через зменшення місцевих податків і зборів, визначення можливих
компенсаторів"  для посадових  осіб  місцевого  самоврядування  Волинської,  Львівської,
Полтавської областей 

Позапланові  заходи 
08-09 червня 

 "Державна мова" для державних службовців окремих територіальних підрозділів міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади України 

21-23 червня
"Формування і розвиток професійних та особистісних компетентностей державних службовців"
державних службовців органів державної влади України 

 


