
         

Інформація
про роботу Центру за лютий 2018 року

  
У лютому 2018 року проведено 19 навчальних заходів, на яких підвищили

кваліфікацію  867 осіб, в тому числі 285 державних службовців, 516 посадових
осіб місцевого самоврядування, 66 інших осіб.

Розпочалися  виїзні  навчання  за  професійною  програмою  підвищення
кваліфікації  державних  службовців  апаратів,  структурних  підрозділів
Ківерцівської та Рожищенської райдержадміністрацій, окремих територіальних
органів  міністерств  та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади
Рожищенського району, вперше прийнятих на службу та які впродовж останніх
трьох років не підвищували кваліфікації (без відриву від роботи).

Завершився  ІІ  етап  навчання  за  професійною  програмою  підвищення
кваліфікації  державних  службовців  апарату,  структурних  підрозділів
облдержадміністрації,  окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших
центральних  органів  виконавчої  влади  (50  осіб).  Всі  слухачі  виконали
навчальний  план,  успішно  пройшли  тестування  та  отримали  свідоцтва  про
підвищення кваліфікації. 

Проведено  три  тематичних  короткострокових  семінарах  “Організація
діяльності  сільського,  селищного голови”  для 160 сільських,  селищних голів
територіальних громад області, що не об’єднувалися.

Землевпорядники  сільських,  міських  (міст  районного  значення)  рад,
об'єднаних територіальних громад  усіх  районів  області  (4  групи,  182 особи)
навчалися за програмою тематичного короткострокового семінару “Правові та
практичні аспекти реалізації земельного законодавства на регіональному рівні. 

Витребуваними  були  тематичні  короткострокові  семінари  “Фінансовий
контроль як інструмент антикорупційної політики. Електронне декларування”
для  державних  службовців  апарату  та  структурних  підрозділів
облдержадміністрації (95 осіб) та посадових осіб виконавчих органів, депутатів
Луцької  міської  ради,  посадових  осіб  юридичних  осіб  публічного  права  −
суб’єктів декларування (73 особи).  

Проведено  ІІ  етап  виїзного  тематичного  короткострокового  семінару
“Культура усної та писемної фахової мови” для державних службовців апарату,
структурних  підрозділів  Маневицької  райдержадміністрації,  посадових  осіб
місцевого   самоврядування  Маневицької  районної  ради,  які  на  завершення
успішно пройшли віддалене  комп’ютерне тестування та отримали сертифікати. 

Публічні  службовці  обласної  та районних державних адміністрацій,  які
опікуються питаннями внутрішньої та інформаційної політики, взяли участь у
5-ти денному тренінгу з е-урядування та е-демократії  в рамках швейцарсько-
української  програми  “Електронне  урядування  задля  підзвітності  влади  та
участі громади” (EGAP).

Спільно  з  Волинським  відокремленим  підрозділом  установи  “Центр
розвитку місцевого самоврядування” проведено семінари: 



• “Житлово-комунальне  господарство  в  ОТГ:  проблеми  і  перспективи”
для заступників голів, відповідальних осіб об’єднаних територіальних
громад, що утворилися за результатами виборів 2017 року. 

• "Публічні  закупівлі  в ОТГ" для голів тендерних комітетів  об’єднаних
територіальних громад,  які  утворилися  за  результатами  виборів
2017 року.

• "Казначейське  обслуговування,  бюджетна  дисципліна:  проблемні
питання  та  їх  вирішення"  для  фінансистів,  бухгалтерів  об’єднаних
територіальних громад  Ковельського,  Любомльського,  Ратнівського,
Старовижівського,  Турійського,  Шацького  районів  (виїзний  в
м. Ковель). 

• "Казначейське  обслуговування,  бюджетна  дисципліна:  проблемні
питання  та  їх  вирішення"  для  фінансистів,  бухгалтерів  об’єднаних
територіальних громад  Володимир-Волинського,  Іваничівського,
Ківерцівського,  Локачинського,  Луцького,  Любешівського,
Маневицького, Рожищенського районів.

• "Створення  центрів  безпеки  в  ОТГ"  для  заступників  голів,
відповідальних за безпеку осіб  об’єднаних територіальних громад, що
утворилися за результатами виборів у 2017 році .

Відновила свою роботу “Школа молодого управлінця” для студентів вищих
навчальних закладів  Луцька (29 осіб). 
  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.

  


