
Інформація
про роботу Центру за І півріччя 2018 року

 У І першому півріччі 2018 року робота Волинського обласного центру
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і
організацій  (далі  –  Центру)  була  спрямована  на  виконання  Плану-графіка
підвищення  кваліфікації  державних  службовців,  посадових  осіб  місцевого
самоврядування  та  депутатів  місцевих  рад  на  2018  рік,  доручень  голови
обласної державної адміністрації, замовників навчань. 

Упродовж І півріччя у Центрі за різними видами підвищення кваліфікації
пройшли навчання 3361 особа, проведено 101 навчально-комунікативний захід.

Значна  увага  приділялася  навчанню  представників  об’єднаних
територіальних  громад  області.  З актуальних  питань  їх  діяльності  протягом
півріччя  проведено  40  навчально-комунікативних  заходів,  з  них  спільно  з
Волинським відокремленим підрозділом установи “Центр розвитку місцевого
самоврядування” – 18 семінарів (у тому числі 3 виїзних). Посадові особи ОТГ,
уперше  прийняті  на  службу  в  органи  місцевого  самоврядування,  пройшли
навчання  за  професійною  програмою  підвищення  кваліфікації.  Голови,
секретарі  та  члени  тендерних  комітетів  ОТГ  області  періодично  були
учасниками інформаційно-консультативних семінарів  з  проблемних питань у
сфері публічних закупівель та тренінгів з питань організації процесу закупівлі
через систему PROZORRO (33 особи).

251  державний  службовець  та  46  посадових  осіб  місцевого
самоврядування пройшли навчання за професійними програмами підвищення
кваліфікації,  з  них  2  групи  – 149  державних  службовців  підвищили
кваліфікацію за професійними програмами без відриву від роботи. 

Задоволенню  навчальних  потреб  замовників та  виконанню  плану-
графіка  сприяли  виїзні  навчання  у  містах,  районах  та  установах  області.
Упродовж  півріччя  проведено  20 виїзних  навчально-комунікативних  заходів,
серед  яких  тематичні  семінари “Запобігання  корупції  у  сферах  державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування”, “Фінансовий контроль
як  інструмент  антикорупційної  політики.  Електронне  декларування”
(284 особи); “Проектний менеджмент” (116 осіб), “Культура усної та писемної
фахової  мови”  (59  осіб),  “Дипломатичний  протокол  та  етикет”  (65  осіб),
“Конфлікти  в  організації:  шляхи  попередження  та  вирішення”  (70  осіб),
“Управління  дохідною базою громади:  адміністрування,  легалізація  доходів”
(38  осіб),  “Казначейське  обслуговування,  бюджетна  дисципліна:  проблемні
питання та їх вирішення” (45 осіб) та інші.

Для  посадових  осіб  виконавчих  органів  Луцької  міської  ради  було
проведено  навчання  за  професійною  програмою,  тренінг  стресостійкості,
тренінг "Застосування методу SWOT-аналізу", семінар щодо застосування норм
законодавства про захист персональних даних. 



Традиційно Центр організував  підвищення кваліфікації  для учасників
щорічного  Всеукраїнського  конкурсу  “Кращий  державний  службовець”  (...
осіб). На високому рівні забезпечено проведення І та ІІ турів Конкурсу.

Упродовж  І  півріччя  Волинь  перебувала  у  полі  уваги  представників
НАДС.  За  участі  заступника  голови  Нацдержслужби  України  Андрія
Заболотного та фахівців апарату, структурних підрозділів відомства проведено
2  круглі  столи  з  питань  проходження  державної  служби  для  керівників  і
представників  служб  управління  персоналом  апаратів  та  структурних
підрозділів ОДА, РДА, територіальних органів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади. 

Із нагоди 100-річчя запровадження державної служби за участі першого
заступника  голови  НАДС  Володимира  Купрія  відбулися  публічна  лекція
“Державна служба в Україні  та  формування її  позитивного іміджу в умовах
європейської інтеграції”  та круглий стіл “Професіоналізація публічної служби
в контексті  сучасних викликів  і  реформ” для викладачів  Центру,  державних
службовців органів виконавчої влади області.

У  рамках  швейцарсько-української  програми  “Електронне  урядування
задля  підзвітності  влади  та  участі  громади”  (EGAP)  пройшли  тренінг
“Управління корпоративною культурою в організації”  для керівників ЦНАП,
тренінги  з  е-урядування  та  е-демократії,  у  яких  взяли  участь  143  публічних
службовці  обласної  та  районних  державних  адміністрацій,  посадові  особи
місцевого самоврядування міських, районних рад та ОТГ області.

Проведено  круглий стіл  «Психічне  здоров’я  публічних службовців» для
керівників окремих структурних підрозділів облдержадміністрації, Волинської
обласної,  Луцької  міської  рад,  на  якому  науковці  кафедри  загальної  та
соціальної  психології  та  соціології  Східноєвропейського  національного
університету імені Лесі Українки на чолі з її завідувачем Ларисою Засєкіною
представили  матеріали  дослідження  психічного  здоров’я  публічних
службовців, проведеного у 2017 році,  прокоментували отримані результати.

Реалізацію навчальних програм  у І півріччі забезпечували 177 викладачів,
серед них – 5 докторів наук, 12 – кандидатів  наук, 160 – фахівців-практиків
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. У навчальному процесі
брали  участь  голова  та  заступники  голови  облдержадміністрації,  керівники
відділів  апарату  і  структурних  підрозділів  облдержадміністрації,  обласної  та
міської рад.


