
Інформація
про роботу Центру за вересень  2019 року

  
У вересні 2019 року проведено 23  навчальних заходів, на яких підвищили

кваліфікацію 1111 осіб, з них 929 - державних службовців, 132  - посадових осіб
місцевого самоврядування, 50 -  інші категорії.

Розпочалося навчання публічних службовців органів виконавчої влади та
органів  місцевого  самоврядування  Любешівського  району  за  професійною
програмою підвищення кваліфікації (без відриву від роботи). 

Відбулося навчання за професійною програмою  підвищення кваліфікації
державних службовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації,
окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших  центральних  органів
виконавчої  влади  (1  група).  Всі  слухачі  успішно  склали  тести  та  отримали
свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Успішно пройшли виїзні семінари-тренінги:
- "Управління змінами" для державних службовців категорії “Б” та “В” апарату,
структурних  підрозділів  Рожищенської,  Ківерцівської,  Старовижівської,
Ратнівської та Турійської райдержадміністрацій,
-  "Проектний  менеджмент"  для  посадових  осіб  місцевого  самоврядування,
представників  для посадових осіб місцевого самоврядування та представників
Вишнівської  сільської  об'єднаної  територіальної  громади  Любомльського
району.

Відбулися навчання:
 за програмами постійно діючих семінарів:

-  "Соціально-психологічні  аспекти  діяльності  публічного  службовця"  для
державних  службовців  апарату  та  структурних  підрозділів
облдержадміністрації (2 групи);
-  "Реалізація  законодавства  у  сфері  державної  служби"  для  державних
службовців структурних підрозділів облдержадміністрації ;
-  "Бухгалтерський облік  та  фінансова звітність  у  бюджетних установах"  для
бухгалтерів  структурних  підрозділів  облдержадміністрації  та  окремих
територіальних  органів  міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої
влади, райдержадміністрацій, районних рад.  

Пройшло  навчання  за  програмами  тематичних  короткострокових
семінарів:
- "Конфлікти в організації: шляхи попередження та вирішення" для державних
службовців  апарату  та  структурних  підрозділів  Маневицької
райдержадміністрації ;
-  “Гендерно-орієнтоване  бюджетування”  для  посадових  осіб  місцевого
самоврядування  та  представників  Павлівської   об'єднаної  територіальної
громади Іваничівського  району.



Крім того   для фахівців центрів зайнятості  області було організовано та
проведено  тренінги “Основи  культури  спілкування  у  публічній  сфері”  та
“Ораторське мистецтво та навички комунікації”.
    Семінари-тренінги  "Застосування  норм українського правопису в діловій
кореспонденції та розпорядчих актах органів виконавчої влади" для державних
службовців  Головного  управління  Держгеокадастру  у  Волинській  області  та
посадових осіб виконавчих органів Луцької міської ради відбулися за активної
участі слухачів.
     Семінари "Культура усної та писемної фахової мови"  були  проведені для
працівників  Головного  управління  статистики  у  Волинській  області  та
Державної міграційної служби України у Волинській області 

Державні  службовці  Головного  управління  Національної  поліції  у
Волинській області навчалися на семінарі "Формування і розвиток професійних
компетентностей державних службовців".

Державні службовці   головного управління  Пенсійного фонду України у
Волинській області пройшли навчання за програмою семінару  “Організаційно-
правові засади діяльності  органу виконавчої влади”.


