ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Центру
Т. Литвиненко
30 листопада 2015 року
План роботи Центру на ГРУДЕНЬ 2015 року
№
з/п

Зміст роботи

Відповідальні
за виконання

Строки
вик.

І. Організаційні заходи
1.1

Провести нараду при директорові (за окремим
планом)
1.2. Подати на затвердження Професійні програми
підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад області
1.3. Розміщувати на сайті інформацію про заходи, що
проводяться Центром, та в яких беруть участь
працівники Центру

ЛитвиненкоТ.М. 04.12
ЛитвиненкоТ.М. до 25.12
Куренчук Л.С.

Конрад О.В.
Антонюк М.В.

до 31.12

ІІ. Організація навчального процесу
2.1. Навчання за професійною програмою:

- державні службовці та посадові особи V-VII Конрад О.В.
категорій посад апарату та структурних підрозділів
Ківерцівської РДА та районної ради, вперше
прийняті на службу та які впродовж останніх п’яти
років не підвищували кваліфікацію (без відриву від
роботи)
- новообрані сільські, селищні, міські (міст Куренчук Л.С.
Конрад О.В.
районного значення) голови (І етап)

- новообрані секретарі сільських, селищних,
міських (міст районного значення) рад (І етап)
2.2. Навчання
за
програмами
тематичних
короткострокових семінарів:
«Організаційно-правові засади діяльності органу
виконавчої влади» для голів райдержадміністрацій
(ІІІ зан.)
2.3. Навчання за програмами тематичних постійно
діючих семінарів:
- «Школа молодого державного службовця» для
студентів вищих навчальних закладів Волині
- «Правові та практичні аспекти здійснення державних
закупівель в Україні» (підвищення кваліфікації
спеціалістів з питань організації та здійснення
закупівель)
- «Запобігання корупції у сферах державної служби
та служби в органах місцевого самоврядування»
для державних службовців Горохівської РДА,
посадових
осіб
місцевого
самоврядування
Горохівського району

щочетверга

Мойсік О.С.
Галас М.І.

01-03.12,
08-10.12,
15-17.12
08-11.12
14-17.12

Куренчук Л.С.

11-12.12

Конрад О.В.

щочетверга

Мойсік О.С.
Галас М.І.

16-17.12

Мойсік О.С.
Галас М.І.

ІІІ дек.

Відмітка

ІІІ. Методичне забезпечення навчального процесу
3.1. Оновити

навчальні програми та методичне Відповідальні
забезпечення (за наявності) за програмами ПДС, за проведення
ТКС, передбаченими у ІІ розділі

протягом
місяця

ІV. Вивчення потреб, очікувань та задоволеності слухачів.
Моніторинг навчального процесу
4.1. Аналіз рівня задоволеності слухачів освітніми Конрад О.В.

4.2

послугами у Центрі
Провести опитування «Центр очима органів Конрад О.В.
місцевої влади» РДА, райрад, структурних
підрозділів ОДА щодо оцінки роботи Центру
протягом 2015 року

протягом
місяця

до 30.12

V. Виконавська дисципліна та організація виконання
контрольних документів
5.1

Підготовка
інформацій
на
виконання
документів, що знаходяться на контролі в
НАДС:
Матящук Л.А. до 10.12
- з питань розвитку державної мовної політики
- щодо детінізації доходів та відносин у сфері
зайнятості нас. (розпорядження КМУ від 02.03.10
№ 359-р)
- щодо вик. Держ. цільової програми протидії
торгівлі людьми
- щодо підвищ. квал. з пит. запобігання і протидії
проявам корупції (розп. КМУ від 06.07.11 № 642-р,
від 28.11.11. № 1240)
- з пит. підгот. адміністраторів ЦНАПів (дор. КМУ
від 14.12.12 № 48689/1/)
- про підв. квал. з пит. взаємодії з громадськістю,
мовної підгот. (іноз. мов), євроінтеграції (лист
№ 17/70 від 09.02.15)
- щодо реаліз. Концепції р-ку е-урядування (розп.
КМУ від 25.12.2013 № 1072-р)
- щодо гендерної рівності (розп. КМУ від
25.05.2011 № 577-р)
- про підв. квал. з пит. запобігання корупції
(доручення КМУ від 28.01.15 № 39774/9)
Підготовка
інформацій
на
виконання
документів, що знаходяться на контролі в ОДА:
- про проведення заходів на наступний тиждень
(оргвідділ);
- про стан виконавської дисципліни (сектор
контролю);
- про виконання плану роботи ОДА за грудень
- про заходи на наступний місяць, які потребують
висвітлення (лист ОДА від 13.01.12 № 096/43/2-12)
- про основні заходи Центру на січень 2016
- про активізацію інф. д-сті з пит. запобігання та

Мойсік О.С.

до 30.12

Матящук Л.А.

до 30.12

Мойсік О.С.

до 30.12

Куренчук Л.С. до 30.12
Куренчук Л.С. до 30.12

Куренчук Л.С. до 30.12
Матящук Л.А.

до 30.12

Мойсік О.С.

до 30.12

Конрад О.В.

щосереди

Конрад О.В.

щоп’ятниці

Конрад О.В.
Конрад О.В.

до 30.12
до 15.12

Конрад О.В.
Мойсік О.С.

до 25.12
до 31.12

протидії корупції (лист ОДА від 18.11.10
№ 6468/43/2-10, за формою) О. Кондрацький
- про виконання Плану заходів в області щодо
детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості
населення» (розпорядження голови ОДА від
31.03.2010 № 79)
- хід реалізації Плану заходів щодо виконання в
області у 2013-2015 роках державної Цільової
соціальної програми протидії торгівлі людьми на
період до 2015 р.
- письмовий звіт про роботу Центру за грудень
(сайт ОДА)
- про стан виконання контрольних документів
(розп. голови ОДА від 29.12.2006 № 466, за ІV
квартал)

Мойсік О.С.

до 30.12

Матящук Л.А. до 30.12

Конрад О.В.

до 30.12

Конрад О.В.

до 30.12

VІ. Розвиток персоналу Центру
6.1. Відвідування працівниками Центру занять

працівники
Центру
6.2. Участь у семінарі-тренінзі (НАДУ, м. Київ) для Мойсік О.С.

протягом
місяця
02-04.12

представників ЦППК у рамках
швейцарськоукраїнського проекту “Розвиток громадянських
компетентностей в Україні”(ІІІ заняття)

Заступник директора керівник навчально-організаційного відділу

Л. Куренчук

