Інформація
про роботу Центру за червень 2017 року
У червні 2017 року проведено 17 заходів, на яких підвищили кваліфікацію
588 осіб, з них 191 державний службовець, 314 посадових осіб місцевого
самоврядування та 83 працівники підприємств, установ і організацій.
Проведено постійно діючі семінари: "Правові та практичні аспекти
організації дільності служб персоналу в органах виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування" для начальників, спеціалістів служб персоналу
апаратів та структурних підрозділів райдержадміністрацій (15 осіб);
"Проектний менеджмент" для державних службовців, посадових осіб місцевих
органів державної влади, сільських та селищних голів Любешівського району,
усіх зацікавлених осіб у залученні інвестицій та реалізації проектів у межах
територіальної громади та державних службовців місцевих органів виконавчої
влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування (49 та 18 осіб);
“Організаційно-правові засади діяльності органу виконавчої влади” для
керівників апаратів райдержадміністрацій (13 осіб); “Організаційно-правові
засади надання адміністративних послуг місцевими органами влади” для
працівників ЦНАПів райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських
(міст обласного значення) рад (у режимі відеоконференції - 15 осіб);
"Реформування місцевого самоврядування: децентралізація влади, фінансової
системи" (27 та 77 осіб); "Актуальні питання соціально-економічного розвитку
регіону" для спеціалістів райдержадміністрацій, які опікуються питаннями
дорожнього господарства і транспорту (12 осіб); "Актуальні питання діяльності
органів місцевого самоврядування" для сільських, селищних, міських (міст
районного значення) голів та бухгалтерів місцевих рад ( 114 та 101 особа).
Велике зацікавлення викликав виїзний тематичний постійно діючий
семінар "Діяльність депутата у місцевій раді та її органах" для депутатів
Володимир-Волинської міської ради (38 осіб).
Спільно з програмою EGAP проведено тематичний короткостроковий
семінар "Електронне врядування в системі державного управління" для
спеціалістів з інформаційних технологій апаратів райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад (17 осіб).
Успішно та за активної участі слухачів пройшов тематичний
короткостроковий семінар "Мистецтво публічного виступу" для державних
службовців
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
окремих
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади (31 особа).
Начальники, спеціалісти бюджетних відділів, фінансових управлінь
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення)
рад, об'єднаних територіальних громад у кількості 30 осіб взяли участь у
тематичному короткостроковому семінарі "Організаційно-правові засади
діяльності органу виконавчої влади".

Державні
службовці
апаратів
та
структурних
підрозділів
облдержадміністрації та районних державних адміністрацій навчалися за
Комплексною програмою підвищення кваліфікації державних службовців в
рамках проведення II туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий
державний службовець" (26 осіб). Також було забезпечено проведення II туру
щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".
За програмою для навчання спеціалістів з питань організації та здійснення
публічних закупівель “Публічні закупівлі в Україні” навчалися працівники
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій - спеціалісти у сфері публічних закупівель
(14 осіб).

