Інформація
про роботу Центру за вересень 2016 року
Упродовж місяця в Центрі підвищили кваліфікацію 459 осіб, з них
226 державних службовців, 107 посадових осіб місцевого самоврядування,
126 працівників підприємств, установ і організацій.
Проведено тематичні короткострокові семінари:
• «Запобігання корупції у сферах державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування» для керівників та спеціалістів органів Державної
казначейської служби України Волинської області;
• «Реалізація принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на
місцевому рівні в розрізі процесів децентралізації» у рамках Програми USAID
“Рада:
підзвітність,
відповідальність,
демократичне
парламентське
представництво” для посадових осіб місцевих органів виконавчої влади;
• «Відкритість і прозорість органів державної влади в контексті
законодавства про доступ до публічної інформації», у якому взяли участь
посадові особи, відповідальні за забезпечення доступу до публічної інформації,
структурних підрозділів ОДА, територіальних органів міністерств та інших
ЦОВВ та посадові особи апаратів та структурних підрозділів РДА, виконкомів
міських (обласного значення) рад (у режимі відеоселектору);
• «Основи медіаграмотності» (ІІ зан.) для державних службовців
структурних підрозділів ОДА, окремих територіальних органів міністерств та
інших ЦОВВ.
Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації пройшла навчання за
галузевою професійною програмою І група бухгалтерів місцевих рад сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад Горохівського та
Любомльського районів.
Проведено навчання спеціалістів з питань організації та здійснення
закупівель, у якому взяло участь 73 особи.
За програмою тематичного постійно діючого семінару «Бухгалтерський
облік та фінансова звітність у бюджетних установах» завершили навчання
бухгалтери місцевих органів виконавої влади, районних рад.
З ініціативи Агенції регіонального розвитку Волинської області відбувся
інформаційний семінар у рамках дистанційного електронного курсу навчання
«Депутат місцевої влади: потреби громади – пріоритети – реалізація», уякому
взяли участь депутати місцевих рад Волинської області.
На базі Маневицької РДА пройшло чергове виїзне навчання голів РДА з
вивчення досвіду роботи інноваційно-інвестиційної діяльності Маневицького
району.
Голови районних рад підвищували кваліфікацію на IV занятті
тематичного постійно діючого семінару “Актуальні питання діяльності органів
місцевого самоврядування”.

Актуальні
питання
соціально-економічного
розвитку
регіону
обговорювали на однойменному семінарі заступники голів РДА, начальники
управлінь (відділів) економіки РДА.

