
         

Інформація
про роботу Центру за лютий 2017 року

  
У лютому 2017 року проведено 16  навчальних заходів, на яких підвищили

кваліфікацію 1019 осіб,  з  них 224 державних службовця,  596 посадових осіб
місцевого самоврядування та 199 інших осіб.

Спеціалісти-землевпорядники  сільських,  селищних,  міських  (міст
районного значення) рад Іваничівського, Камінь-Каширського, Рожищенського,
Ковельського, Луцького, Ратнівського, Турійського районів  пройшли навчання
за  галузевою  професійною  програмою  підвищення  кваліфікації  (усього  101
особа).

Відбулося І заняття керівників (спеціалістів) юридичних служб апаратів та
окремих  структурних  підрозділів  райдержадміністрацій  у  режимі  відео-
селекторного  зв'язку  за  програмою  тематичного  постійно  діючого  семінару
"Правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій".

За  програмою  тематичного  короткострокового  семінару  "Фінансовий
контроль як інструмент антикорупційної політики. Електронне декларування"
навчалися  державні  службовці  місцевих  органів  виконавчої  влади,  посадові
особи  місцевого  самоврядування,  депутати  місцевих  рад,  посадові  особи
юридичних  осіб  публічного  права  Луцької  міської  ради,  Володимир-
Волинського,  Камінь-Каширського,  Ківерцівського,  Луцького,  Любешівського,
Маневицького, Ратнівського, Рожищенського районів  (усього 485 осіб, з них 34
державних службовці та  278 посадових осіб місцевого самоврядування).

За  професійною   програмою  (без  відриву  від  роботи)  підвищують
кваліфікацію державні  службовці  апарату,  структурних  підрозділів
Іваничівської  та  Локачинської  райдержадміністрацій,  окремих територіальних
органів  міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої  влади
Іваничівського  та  Локачинського  районів,  посадові  особи  Іваничівської  та
Локачинської  районних  рад.

Розпочалося  навчання  за  професійною  програмою   посадових  осіб
виконавчого апарату обласної ради.

За  програмою  тематичного  короткострокового  семінару  “Правові  та
практичні аспекти професійної діяльності  старост об’єднаних територіальних
громад”  пройшли  навчання  виконувачі  обов'язків  старост  сільських  рад
об'єднаних територіальних громад області (32 особи).

Спеціалісти  з  питань  організації  та  здійснення  закупівель  навчалися  за
програмою  тематичного  постійно  діючого  семінару  "Публічні  закупівлі  в
Україні "  (усього 34 особи).

Відбулося  навчання  за  програмою  тематичного  короткострокового
семінару “Організація діяльності секретаря сільської, селищної, міської (міста
районного  значення)  ради”  секретарів  сільських,  селищних,  міських  (міст
районного  значення)  рад  Володимир-Волинського,  Іваничівського,
Ківерцівського,  Старовижівського,  Ковельського,  Камінь-Каширського,



Локачинського, Рожищенського районів  (усього 124 посадових особи місцевого
самоврядування).

У  лютому  завершила  роботу  "Школа  електронного  урядування"  для
викладачів вищих навчальних закладів міста Луцька (51 особа). 

 


