
         

Інформація
про роботу Центру за травень  2017 року

  
У травні 2017 року проведено 17 заходів,  на яких підвищили кваліфікацію

354  особи,  з  них  186  державних  службовців,  97  посадових  осіб  місцевого
самоврядування та 71 працівники підприємств, установ і організацій.

Завершилося навчання за професійною програмою (без відриву від роботи)
державних  службовців  апарату,  структурних  підрозділів  Іваничівської  та
Локачинської  райдержадміністрацій,  окремих  територіальних  органів
міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої  влади  Іваничівського  та
Локачинського районів та посадових осіб Луцької міської ради V-VІІ категорій
посад вперше прийнятих на службу в органи місцевого самоврядування та тих,
які  впродовж  останніх  трьох  років  не  підвищували  свою  кваліфікацію.  Усі
слухачі  успішно  склали  підсумкове  тестування  та  отримали  свідоцтва  про
підвищення кваліфікації.

Посадові особи виконавчих апаратів міських (міст обласного значення) та
районних  рад  підвищували  свій  професійний  рівень  за  професійною
програмою. 

Проведено постійно діючі семінари: “Бухгалтерський облік та фінансова
звітність  у  бюджетних  установах”  для  бухгалтерів  структурних  підрозділів
облдержадміністрації,  окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших
центральних   органів  виконавчої  влади  (31  особа);  “Актуальні  питання
соціально-економічного  розвитку  регіону”  для  керівників,  спеціалістів
управління соціального захисту населення райдержадміністрацій та виконавчих
комітетів  міських рад  (34 особи);  ”Реформування  місцевого самоврядування:
децентралізація  влади,  фінансової  системи”  для  державних  службовців
місцевих  органів  виконавчої  влади,  посадових  осіб  органів  місцевого
самоврядування (68 осіб).

На  виконання  доручення  голови  облдержадміністрації  проведено
тематичні короткострокові семінари ”Правові та практичні аспекти діяльності
органу виконавчої влади"для начальників відділів освіти райдержадміністрацій,
міських (міст обласного значення) рад (20 осіб) та “Сучасний екологічний стан
та  перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської  області”
для спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрацій, які опікуються
питаннями екології (17 осіб).

Спільно  з  програмою  EGAP  проведено  семінари  “Актуальні  питання
інтеграції адміністративних послуг у ЦНАП” для керівників та адміністраторів
ЦНАПів  райдержадміністрацій,  міських  (міст  обласного  значення)  рад,
об'єднаних територіальних  громад  (24  особи)  та  “Електронне  урядування  та
електронна  демократія”для  представників  громадських  організацій  області
(15 осіб).



У рамках проекту ОБСЄ посадові особи місцевих органів державної влади,
які координують роботу в сфері протидії торгівлі людьми (15 осіб), навчалися за
програмою семінару “Протидія торгівлі людьми”.

Успішно пройшли семінари “Культура усної та писемної фахової мови”
для  державних  службовців  облдержадміністрації,  окремих  територіальних
органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (24 особи),
“Європейська  інтеграція  України”  для  посадових  осіб  Луцької  міської  ради
(21 особа), “Контроль та виконавська дисципліна в органах виконавчої влади”
для  спеціалістів  структурних  підрозділів  облдержадміністрації,  окремих
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади   та  апаратів райдержадміністрацій,  виконавчих комітетів  міських (міст
обласного  значення)  рад,  відповідальні  за  ведення  контролю  за  виконанням
документів  (39  осіб),  “Організація  роботи  зі  зверненнями  громадян”  для
спеціалістів з питань роботи зі зверненнями громадян структурних підрозділів
облдержадміністрації (15 осіб).

 Посадові особи виконавчих органів Луцької міської ради удосконалювати
свої уміння і навички на (21 особа) на тренінгу стресостійкості.


