
Інформація
про роботу Центру за березень 2017 року

  
У березні  2017 року проведено 22 заходи, з них 21 навчальний захід,  на

яких  підвищили  кваліфікацію  828  осіб, з  них  385  державних  службовців,
357 посадових  осіб  місцевого  самоврядування  та  86  інших  осіб,  а   також
Публічна  дискусія  з  обговорення  Проекту  Концепції  розвитку  електронної
демократії в Україні та Плану заходів з реалізації першого етапу її виконання за
участі  представників  органів  влади,  громадських  організацій,  викладачів  та
студентів  Східноєвропейського  національного  університету  імені  Лесі
Українки, у якій взяли участь 27 осіб.

За  професійною   програмою  (без  відриву  від  роботи)  підвищують
кваліфікацію  державні  службовці  апарату,  структурних  підрозділів
Іваничівської  та  Локачинської  райдержадміністрацій,  окремих територіальних
органів  міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої  влади
Іваничівського  та  Локачинського  районів,  посадові  особи  Іваничівської  та
Локачинської  районних  рад.

Відбулося навчання посадових осіб виконавчого апарату обласної ради за
програмою  тематичного  короткострокового  семінару  "Культура  усної  та
писемної  фахової  мови"  в  рамках  навчання  за  професійною  програмою
посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, які впродовж трьох останніх
років не підвищували кваліфікацію (27 осіб).

Завершилося  навчання  за  професійною  програмою   посадових  осіб
виконавчого апарату обласної ради. Всі слухачі успішно пройшли тестування та
отримали свідоцтва встановленого зразка.

Відбулося   I  виїзне заняття навчання адміністраторів ЦНАПів районних
держадміністрацій,  міських  (міст  обласного  значення  рад),  об'єднаних
територіальних громад за програмою тематичного постійно діючого семінару
"Організаційно-правові  засади  надання  адміністративних  послуг  місцевими
органами  влади"  у  рамках  проекту  міжнародної  технічної  допомоги
Європейського  Союзу  "Центр  надання  адміністративних  послуг  як
інноваційний інструмент взаємодії влади та громади".

За  програмою тематичного постійно  діючого семінару "Бухгалтерський
облік  та  фінансова  звітність  у  бюджетних  установах"  відбулося  навчання
бухгалтерів  структурних  підрозділів  облдержадміністрації,  окремих
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, а також бухгалтерів районних державних адміністрацій та районних рад
(всього 56 осіб).
 Відбулося  I  виїзне  заняття  навчання  керівників,  спеціалістів  служб
персоналу  окремих  територіальних  підрозділів  міністерств  та  інших
центральних  органів  виконавчої  влади  за  програмою  тематичного  постійно
діючого семінару "Правові  та практичні аспекти організації  діяльності  служб



персоналу  в  органах  виконавчої  влади  та  органах  місцевого
самоврядування"(всього 26 осіб).

Спеціалісти  з  питань  організації  та  здійснення  закупівель  навчалися  за
програмою  тематичного  постійно  діючого  семінару  "Правові  та  практичні
аспекти здійснення публічних закупівель в Україні"   (усього 16 осіб).

За  програмою  тематичного  короткострокового  семінару  "Запобігання
корупції  у  сферах  державної  служби  та  служби  в  органах  місцевого
самоврядування"  пройшло навчання  державних службовців  місцевих  органів
виконавчої  влади,  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  та депутатів
місцевих рад Іваничівського,  Локачинського та Горохівського  районів (усього
256 осіб).
 За  програмою  тематичного  короткострокового  семінару  "Фінансовий
контроль як інструмент антикорупційної політики. Електронне декларування"
навчалися  державні  службовці  апарату  та  структурних  підрозділів
облдержадміністрації  та  посадові  особи  місцевого  самоврядування,  депутати
місцевих рад, керівники комунальних підприємств Ковельського району (всього
187  осіб,  з  них  87  державних  службовців,  71  посадова  особа  місцевого
самоврядування, 29 інших осіб). 

Відбулося  навчання  за  програмою  тематичного  короткострокового
семінару “Організація діяльності секретаря сільської, селищної, міської (міста
районного  значення)  ради”  секретарів  сільських,  селищних,  міських  (міст
районного значення) рад Горохівського, Турійського, Шацького, Любешівського,
Любомльського,  Рожищенського,  Іваничівського,  Луцького,  Маневицького,
Ратнівського  районів (усього 157 посадових осіб місцевого самоврядування).

За  програмою  тематичного  короткострокового  семінару  "Актуальні
питання  розвитку  галузі  містобудування  і  архітектури"  відбулося  навчання
керівників/фахівців  підрозділів  з  питань  містобудування  і  архітектури
райдержадміністрацій,  міських  (міст  обласного  значення)  рад  (14  державних
службовців, 4 особи місцевого самоврядування) .

За програмою тематичного короткострокового семінару "Шляхи реалізації
інвестиційних програм та проектів у галузі будівництва" навчалися спеціалісти
райдержадміністрацій, які відповідають за реалізацію інвестиційних проектів у
галузі будівництва (14 осіб).

Навчання  керівників  та  спеціалістів  відділів  (секторів)  з  питань
організаційної  роботи апаратів  райдержадміністрацій  пройшло за  програмою
тематичного  короткострокового  семінару  "Організаційно-правові  засади
діяльності органу виконавчої влади" (15 державних службовців).

Спеціалісти  з  питань  роботи  зі  зверненнями  громадян  апаратів
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення)
навчалися за програмою тематичного короткострокового семінару "Організація
роботи зі зверненнями громадян" (18 осіб). 



 Розпочалося  навчання  за  програмою тематичного постійно  діючого семінару
"Школа  електронного  врядування"  студентів  Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки.


