
Інформація
про роботу Центру за травень  2019 року

  
У травні  2019 року проведено 15 навчальних заходів, на яких підвищили

кваліфікацію 622 особи, з них 411 - державні службовці, 158  - посадові особи
місцевого самоврядування, 53 -  інші категорії.

Продовжувалося  виїзне  навчання  за  спеціальною  професійною
програмою  (без  відриву  від  роботи)  державних  службовців  апарату  та
структурних підрозділів Володимир-Волинської райдержадміністрації, окремих
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади  району,  які  потребують  підвищення  кваліфікації  за  підсумками
щорічного оцінювання результатів службової діяльності у 2018 році.

Публічні службовці місцевих  органів влади Любомльського та Шацького
районів (2 групи), вперше призначені на посади та які впродовж останніх трьох
років  не  підвищували  кваліфікації,  розпочали  навчання  за  професійною
програмою підвищення кваліфікації (без відриву від роботи).

Успішно пройшов виїзний тренінг “Управління змінами” для посадовцівв
Ковельської  райдержадміністрації, окремих територіальних органів міністерств
та інших центральних органів виконавчої  влади району,  яким за  підсумками
щорічного  оцінювання  службової  діяльності  у  2018  році  рекомендовано
підвищенні  рівня  професійної  компетентності  з  питань  впровадження  та
сприйняття змін. 

Відбулися навчання:
 за програмами постійно діючих семінарів:

-   "Особливості  регіонального розвитку в умовах децентралізації"  посадових
осіб  та  представників  освітніх  закладів  Турійської  селищної  об'єднаної
територіальної громади;
-  "Запобігання  корупції  у  сфері  публічного  управління"  працівників
Господарського суду Волинської області;
- "Культура усної та писемної фахової мови" керівників та спеціалістів органів
Державної казначейської служби України Волинської області;
- "Реалізація законодавства у сфері державної служби" державних службовців
Камінь-Каширської  райдержадміністрації,  територіальних органів  міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади району;

за програмами тематичних короткострокових семінарів:
-  "Організаційно-правові  засади  діяльності  закладів  культури  в  умовах
децентралізації"  начальників,  спеціалістів  відділів,  завідувачів  секторів
культури,  культури  і  туризму  райдержадміністрацій,  спеціалістів  з  питань
діяльності закладів культури об'єднаних  територіальних громад області;
-  "Дипломатичний  протокол  та  етикет"  посадових  осіб,  депутатів  та
представників Устилузької міської об'єднаної територіальної громади;
- "Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого
розвитку  Волинської  області"  профільних  спеціалістів  об'єднаних



територіальних  громад,  райдержадміністрацій,  міських  (міст  обласного
значення) рад;
- "Контроль та виконавська дисципліна в органах влади" фахівців об'єднаних
територіальних  громад,  відповідальних  за  ведення  контролю  за  виконанням
документів;
- "Організація діяльності старости в об'єднаній територіальній громаді" старост
об'єднаних  територіальних  громад  Володимир-Волинського,  Ківерцівського,
Ковельського, Луцького, Маневицького, Рожищенського районів.

Проведено 2 семінари-тренінги "Протидія торгівлі людьми” для посадових
осіб  місцевих органів  влади,  установ і  організацій  та  державних службовців
управлінь  соціального  захисту  населення  облдержадміністрації  та
райдержадміністрацій, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми.

Крім  того  продовжувалися  заняття  у  Школі  молодого  управлінця  для
студентів вишів міста.


