
         

Інформація
про роботу Центру за червень 2016 року

  
Протягом червня в Центрі підвищили кваліфікацію 720 осіб, з них 298 –

державні  службовці,  242  –  посадові  особи  місцевого  самоврядування,  180  –
працівники підприємств, установ і організацій.

Зокрема, посадові особи Луцької міської ради, вперше прийняті на службу
в органи місцевого самоврядування, підвищували кваліфікацію за професійною
програмою.

Завершилося 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. 

Спільно з фахівцями Агенції регіонального розвитку Волинської області
проведено 3 виїзні тематичні постійно діючі семінари “Децентралізація влади
та  реформування  місцевого  самоврядування”  для  державних  службовців
райдержадміністрацій,  посадових  осіб  місцевого  самоврядування,  депутатів
місцевих  рад,  працівників   підприємств,  установ  і  організацій  Ратнівського,
Камінь-Каширського  та  Любешівського  районів.  Учасники  семінарів  мали
можливість  обговорити  основні  аспекти  впровадження законів  України “Про
добровільне  об'єднання  територіальних  громад”,  “Про  співробітництво
територіальних  громад”,  сучасний  стан  і  перспективи  організації  об'єднання
територіальних громад своїх районів, фінансові можливості об'єднаних громад,
порядок внесення змін до перспективного плану формування територій, кращий
досвід об'єднання громад на Волині. 

Старости сіл об’єднаних територіальних громад Володимир-Волинського
та Ковельського районів підвищували кваліфікацію за програмою тематичного
постійно  діючого  семінару  семінару  "Актуальні  питання  діяльності  органів
місцевого самоврядування". 

На базі Шацького району пройшло чергове навчання голів районних рад .
Центр долучився до організації та проведення семінару-наради за участю

голови  Нацдержслужби  України  Костянтина  Ващенка  “Реформування
державної служби. Впровадження Закону України "Про державну службу" від
10  грудня  2015  року  №  889-VII"  для  голів  та  керівників  апаратів
райдержадміністрацій, керівників територіальних органів міністерств та інших
центральних  органів  виконавчої  влади,  керівників  структурних  підрозділів
облдержадміністрації та структурних підрозділів апарату облдержадміністрації,
працівників кадрових служб зазначених державних органів.  

Семінаром  у  Любешівському  районі  завершено  цикл  виїзних  навчань
щодо роз'яснення нового законодавства про державну службу. 



Проведено  навчання  учасників  ІІ  туру щорічного  Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний службовець»  та  ІІ  тур Конкурсу у  номінаціях
«Кращий  спеціаліст»  та  «Кращий  керівник»  серед  державних  службовців
апаратів,  окремих  структурних  підрозділів  облдержадміністрації  та
райдержадміністрацій.

Для державних службовців, посадових осіб місцевих органів державної
влади,  сільських  голів,  усіх  зацікавлених  осіб  у  залученні  інвестицій  та
реалізації проектів у межах територіальної громади проведено виїзні навчання
за програмою тематичного постійно діючого семінару «Стратегічне планування
та управління проектами» у Старовижівському та Ратнівському районах.

Велику  зацікавленість  викликав  тематичний  короткостроковий  семінар
“Взаємодія  органів  державної  влади  та  громадянського  суспільства”  для
керівників  відділів,  завідувачів  секторами  інформаційної  діяльності  та
комунікацій з громадськістю апаратів райдержадміністрацій і міськвиконкомів
за участю  голови обласної державної адміністрації Володимира Гунчика. 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 26 травня
2016  року  №  239  “Про  здійснення  заходів  з  підготовки  до  проведення
проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому
окрузі № 23 17 липня 2016 року” у режимі відеоконференцзв'язку проведено
навчання з питань виборчого законодавства, створення та ведення Державного
реєстру  виборців  для  керівників  апаратів  Камінь-Каширської,  Ківерцівської,
Любешівської,  Маневицької  райдержадміністрацій,  начальників  (спеціалістів)
відділів ведення Державного реєстру виборців апаратів райдержадміністрацій.  

Витребуваними  були  семінари  “«Організаційні  цінності  в  системі
державного управління» для посадових  осіб місцевого самоврядування апарату,
виконавчого комітету та виконавчих органів Луцької міської ради, “Сільський
туризм як  складова сталого розвитку територіальних громад”  для керівників
(спеціалістів) структурних підрозділів райдержадміністрацій з питань туризму,
сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів тощо.

44  представники  підприємств,  установ  і  організацій  регіону  пройшли
навчання за програмою підготовки спеціалістів у сфері державних закупівель,
83  особи  були  учасниками  інформаційно-консультативного  семінару  з
проблемних питань у сфері державних закупівель.


