
         

Інформація
про роботу Центру за березень 2018 року

  
У березні  2018 року проведено 17 навчальних заходів, на яких підвищили

кваліфікацію 632 особи, з них 216 державних службовців, 382 посадових особи
місцевого самоврядування.

Крім  того  продовжувались  виїзні  навчання  за  професійною  програмою
підвищення  кваліфікації  державних  службовців  апаратів,  структурних
підрозділів  Ківерцівської  та  Рожищенської  райдержадміністрацій,  окремих
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади Рожищенського району, вперше прийнятих на службу та які впродовж
останніх трьох років не підвищували кваліфікації (без відриву від роботи).

Розпочалося навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Луцької міської
ради (26 осіб).

У  режимі  відеоконференцзв'язку  проведено  тематичні  постійно  діючі
семінари  "Організаційно-правові  засади  надання  адміністративних  послуг
місцевими  органами  влади"  для  державних  реєстраторів  та  адміністраторів
ЦНАПів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, об'єднаних
територіальних  громад(20  осіб)  та  “Правові  та  практичні  аспекти  роботи  з
персоналом  в  органах  виконавчої  влади”  для  керівників,  спеціалістів  служб
персоналу апаратів та окремих структурних підрозділів    райдержадміністрацій
(59 осіб).

Витребуваними  були  тематичні  постійно  діючі  семінари  "Запобігання
корупції  у  сферах  державної  служби  та  служби  в  органах  місцевого
самоврядування"  для  посадових  осіб  апарату,  структурних  підрозділів
Камінь-Каширської та Маневицької райдержадміністрацій, районних рад (55 та
84 особи).

Проведено  два  тематичних  короткострокових  семінари  "Організація
діяльності  секретаря  сільської,  селищної,  міської  (міста  районного значення)
ради"  для  100  секретарів  місцевих  рад  Ківерцівського,  Луцького,
Рожищенського,  Турійського  районів  та  Горохівського,  Іваничівського,
Камінь-Каширського, Любомльського районів.

Відбувся тематичний короткостроковий семінар “Фінансовий контроль як
інструмент  антикорупційної  політики.  Електронне  декларування”  для
посадових  осіб  виконавчого  апарату,  депутатів  Волинської  обласної  ради,
керівників  комунальних  установ,  закладів,  підприємств  області  − суб’єктів
декларування  (31 особа).  

Для державних службовців райдержадміністрацій, посадових осіб міських
(міст  обласного  значення)  рад,  об’єднаних  територіальних  громад,
відповідальних за  питання  екології  проведено  тематичний  короткостроковий
семінар  "Сучасний  екологічний  стан  та  перспективи  екологічно  безпечного
стійкого розвитку Волинської області" (27 осіб).



Для  посадових осіб виконавчих органів Луцької міської ради проведено
тренінги  стресостійкості (19  осіб),  з  питань  е-урядування  та  е-демократії  за
сприяння   програми  EGAP  у  Волинській  області  (25  осіб)  та  тематичний
короткостроковий  семінар  “Запобігання  професійним  деформаціям  та
збереження якості життя” (26 осіб).

Відбулося  навчання  спеціалістів  з  питань  організації  та  здійснення
публічних  закупівель (25 осіб).

Спільно  з  Волинським  відокремленим  підрозділом  установи  “Центр
розвитку місцевого самоврядування” проведено семінари:
-  “Організація регуляторної діяльності та забезпечення функцій громадського
здоров'я,  епідеміологічного  нагляду  в  об'єднаній  територіальній  громаді”  в
рамках  навчання  за  програмою  тематичного  постійно  діючого  семінару
“Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації” для посадових
осіб об'єднаних територіальних громад області
-  "Сучасні  тенденції  бюджетування"  для  посадових  осіб  об’єднаних
територіальних громад  Ковельського,  Любомльського,  Ратнівського,
Старовижівського, Турійського, Шацького районів
-  "Сучасні  тенденції  бюджетування"  для  посадових  осіб  об’єднаних
територіальних громад  Володимир-Волинського,  Іваничівського,
Ківерцівського,  Локачинського,  Луцького,  Любешівського,  Маневицького,
Рожищенського районів.

Продовжила  свою  роботу  “Школа  молодого  управлінця”  для  студентів
вищих навчальних закладів  Луцька. (29 осіб). 


