
         

Інформація
про роботу Центру за вересень 2018 року

  
У вересні 2018 року проведено13 навчальних заходів, в яких взяли участь

470 осіб, з них  397 державних службовців, 60 осіб місцевого самоврядування,
13 інших осіб.

Розпочалися  виїзні  навчання  за  професійною  програмою  підвищення
кваліфікації  (без  відриву  від  роботи)  державних  службовців  апаратів,
структурних підрозділів  Ратнівської та Старовижівської райдержадміністрацій,
окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших  центральних  органів
виконавчої влади Ратнівського та Старовижівського районів, вперше прийнятих
на  посади  державної  служби  та  які  впродовж  останніх  трьох років  не
підвищували кваліфікації (96 та 105 осіб відповідно).

Пройшов І етап професійної програми підвищення кваліфікації державних
службовців  апарату,  структурних  підрозділів  облдержадміністрації,  окремих
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади (43 особи). 

Відповідно  до  плану-графіка  на  2018  рік  та  доручення  голови
облдержадміністрації щодо навчання голів та фахівців ОТГ  проведено:

 інформаційно-консультативний  семінар  з  проблемних  питань  у  сфері
публічних  закупівель  для  голів,  секретарів  та  членів  тендерних  комітетів
об'єднаних територіальних громад області;

семінар  "Роль старости у процесі розвитку ОТГ" в рамках навчання за
програмою  тематичного  постійно  діючого  семінару  "Організація  діяльності
старости  в  об'єднаній  територіальній  громаді"  (ІІ  заняття)  для  старост,
виконувачів  обов'язків  старост  об'єднаних  територіальних  громад
Ковельського,  Любомльського,  Ратнівського,  Старовижівського,  Турійського,
Шацького районів (спільно з Волинським відокремленим підрозділом установи
”Центр розвитку місцевого самоврядування“). 

Заступники  голів  міських  (міст  обласного  значення)  рад,  голів
райдержадміністрацій з економічних питань та начальники, головні спеціалісти
управлінь/відділів  з  питань  регіонального  розвитку  райдержадміністрацій
навчалися за програмою тематичного постійно діючого семінару “Особливості
регіонального розвитку в умовах децентралізації” (ІІ заняття).

Бухгалтери структурних підрозділів облдержадміністрації,  районних рад,
районних  державних  адміністрацій,  окремих  територіальних  органів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади пройшли навчання
за програмою тематичного постійно діючого семінару "Бухгалтерський облік та
фінансова звітність у бюджетних установах".

Відбулося  навчання  керівників,  заступників  керівників  структурних
підрозділів,  відділів  апарату  облдержадміністрації,  окремих  територіальних
органів  міністерств  та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади   за



програмою  тематичного  постійно  діючого  семінару  "Організаційно-правові
засади діяльності органу виконавчої влади" (ІІ заняття).

Пройшло  навчання  спеціалістів  з  питань  організації  та  здійснення
публічних  закупівель.

На  замовлення   Державної  казначейської  служби України у  Волинській
області  було організовано та проведено навчання за програмою  тематичного
постійно діючого семінару  "Запобігання корупції у сферах державної служби
та служби в органах місцевого самоврядування"  для керівників та спеціалістів
служби (37 осіб).

У  рамках   швейцарсько-української  програми  “Електронне  урядування
задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP) успішно пройшов тренінг
“Електронне урядування та електронна демократія”  для публічних службовців,
представників громадських організацій, установ і організацій області (28 осіб).


