
         

Інформація
про роботу Центру за грудень 2018 року

  
У грудні 2018 року проведено 11 навчальних заходів, в яких взяли участь

282  особи,  з  них   161  державний  службовець,  82  особи  місцевого
самоврядування, 39 інших осіб.

Завершилися  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.  Усі  слухачі  успішно  виконали  навчальний  план,
пройшли  електронне  тестування  та  отримали  свідоцтва  про  підвищення
кваліфікації.

Спеціалісти з питань кадрової роботи ОТГ області навчалися за програмою
тематичного постійно діючого семінару "Правові та практичні аспекти роботи з
персоналом в органах місцевого самоврядування".

 В рамках тематичного короткострокового семінару "Актуальні проблеми
гендерної  рівності  в  Україні"  відбувся тренінг для посадових осіб  управлінь
соціального  захисту  населення  райдержадміністрацій,  виконавчих  комітетів
міських  (міст  обласного  значення)  рад,  які  координують  роботу  з  питань
забезпечення  рівних  прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків,  державних
службовців місцевих органів виконавчої влади.

За  активної  участі  слухачів  пройшли  ІІ  заняття  тематичного  постійно
діючого семінару “Організаційно-правові засади діяльності органу виконавчої
влади” для начальників,  спеціалістів  відділів,  секторів  організаційної  роботи
апаратів райдержадміністрацій.

Начальники, спеціалісти відділів, секторів організаційної роботи апаратів
райдержадміністрацій, представники  громадських  організацій  та  вразливих
груп  населення  взяли  участь  у  тренінгу  з  е-урядування  та  е-демократії   (у
рамках  швейцарсько-української  програми  “Електронне  урядування  задля
підзвітності влади та участі громади” (EGAP)) .

Було  проведено навчання  за  програмою  тематичного  постійно діючого
семінару   "Запобігання  корупції  у  сферах  державної  служби  та  служби  в
органах місцевого самоврядування" для:
-  керівників  та  спеціалістів  Державної  казначейської  служби  України  у
Волинській області;
-  уповноважених  з  питань  запобігання  та  виявлення  корупції   структурних
підрозділів облдержадміністрації, апаратів райдержадміністрацій, районних та
міських (міст обласного значення) рад.



За  програмою  тематичного  постійно  діючого  семінару  "Правове
забезпечення  діяльності  місцевих  державних  адміністрацій"  навчалися
керівники та спеціалісти юридичних служб апаратів райдержадміністрацій.

Юристи  ОТГ  області  пройшли  навчання  за  програмою  тематичного
постійно діючого семінару "Правове забезпечення діяльності органів місцевого
самоврядування".

Відбулися ІІ заняття навчання
-  за  програмою  тематичного  короткострокового  семінару "Актуальні

питання реалізації державної політики у галузі архівної справи" для працівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад,
ОТГ та керівників трудових архівів області;                  

-  за  програмою  тематичного  постійно діючого  семінару "Організаційно-
правові  засади надання адміністративних послуг місцевими органами влади"
для працівників ЦНАП області  на базі  ЦНАП у місті  Луцьку, відповідно до
підписаного меморандуму про співпрацю.

Пройшло  навчання  по  підвищенню  кваліфікації  спеціалістів  з  питань
організації  та  здійснення  публічних  закупівель  за  навчальною  програмою
"Правові та практичні аспекти здійснення публічних закупівель в Україні".


