
         

Інформація
про роботу Центру за травень  2016 року

  
Протягом травня  в Центрі  підвищили кваліфікацію 534 особи,  з  них 375 –

державні  службовці,  130  –  посадові  особи  місцевого  самоврядування,  29  –
працівники підприємств, установ і організацій.

Зокрема, спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації,  окремих
територіальних  органів  та  інших центральних органів  виконавчої  влади,  на  яких
покладені  обов'язки  ведення  контролю  за  виконанням  документів,   підвищували
кваліфікацію за професійною програмою.

Продовжувалося  виїзне навчання за професійною програмою без відриву від
роботи державних службовців та посадових осіб V–VII категорій посад апарату та
структурних  підрозділів  Камінь-Каширської  райдержадміністрації,  районної  ради,
окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших  центральних  органів
виконавчої  влади району, вперше прийнятих на службу та  які  впродовж останніх
п’яти років не підвищували кваліфікацію. 

86 повторно обраних сільських, селищних, міських (міст районного значення)
голів  Камінь-Каширського,  Ківерцівського,  Луцького,  Любешівського,
Маневицького,  Рожищенського,  Турійського  районів  навчалися  за   програмою
тематичного  постійно  діючого  семінару  «Актуальні  питання  діяльності  органів
місцевого самоврядування».

Відбулися чергові заняття  тематичного постійно діючого семінару “Правові та
практичні  аспекти  організації  діяльності  служб  персоналу  в  органах  виконавчої
влади” для керівників  та  спеціалістів   служб персоналу  апарату та  структурних
підрозділів облдержадміністрації,  керівників апаратів, спеціалістів служб персоналу
апаратів та структурних підрозділів райдержадміністрацій, окремих територіальних
органів  та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади  області  та  районів
(138 осіб). 

У Іваничівському та Горохівському  районах проведено виїзні семінари щодо
роз'яснення нового законодавства про державну службу. 

 Витребуваними були  семінари  “Бухгалтерський облік та фінансова звітність
у  бюджетних  установах”  для  бухгалтерів  апаратів  райдержадміністрацій  та
районних  рад;  “Організація  роботи  зі  зверненнями  громадян”  для  спеціалістів  з
питань  роботи  зі  зверненнями  громадян  структурних  підрозділів
облдержадміністрації,  окремих  територіальних  органів  та  інших  центральних
органів виконавчої влади та апаратів райдержадміністрацій, міських (міст обласного
значення)  рад;  "Мистецтво публічного виступу" для  посадових осіб  виконавчого
комітету  Володимир-Волинської  міської  ради  та  його  структурних  підрозділів;
“Протидія торгівлі людьми” для державних  службовців органів виконавчої влади
регіону тощо.

23 представники  підприємств,  установ  і  організацій   регіону  навчалися  за
програмою  семінару  «Правові  та  практичні  аспекти  державних  закупівель  в
Україні».   


