Інформація
про роботу Центру за листопад 2016 року
Упродовж місяця в Центрі проведено 17 навчальних заходів, на яких
підвищили кваліфікацію 643 особи, з них 133 державних службовця,
414 посадових осіб місцевого самоврядування, 96 працівників підприємств,
установ і організацій.
У листопаді за професійними програмами підвищували кваліфікацію
бухгалтери сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад
Горохівського,
Іваничівського,
Камінь-Каширського,
Ківерцівського,
Локачинського, Любешівського, Турійського, Рожищенського районів
(144 особи), посадові особи V-VII категорій посад Луцької міської ради, вперше
прийняті на службу в органи місцевого самоврядування та ті, які впродовж
останніх п'яти років не підвищували кваліфікацію (21 особа).
На виконання доручення голови облдержадміністрації проведено виїзні
навчання працівників виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад
області, відповідальних за створення та адміністрування реєстру територіальної
громади (199 осіб).
Витребуваними у листопаді були навчання за програмою тематичного
постійно діючого
семінару «Правові та практичні аспекти державних
закупівель в Україні. Електронні закупівлі», проведені для користувачів
(замовників), які здійснюють публічні закупівлі комунальних підприємств
Луцької міської ради, спеціалістів у сфері здійснення закупівель працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій, спеціалістів у сфері здійснення закупівель
управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області (усього
121 особа).
Пройшло чергове підвищення кваліфікації за програмою тематичного
короткострокового семінару «Запобігання корупції у сферах державної служби
та служби в органах місцевого самоврядування» для керівників та спеціалістів
органів Державної казначейської служби України Волинської області.
Активно працювала у листопаді Школа молодого державного службовця. Її
слухачі прослухали лекції з питань державного управління, стали учасниками
трьох психологічних тренінгів, зустрічалися з працівниками апарату
облдержадміністрації, виконавчого комітету Луцької міської ради.
Завершилося підвищення кваліфікації голів районних рад за програмою
тематичного постійно діючого семінару «Актуальні питання діяльності органів
місцевого самоврядування», заступників голів райдержадміністрацій з
економічних питань та начальників управлінь (відділів) з питань економіки
райдержадміністрацій за програмою тематичного постійно діючого семінару
«Актуальні питання соціально-економічного розвитку регіону».
Начальники загальних відділів апаратів райдержадміністрацій, районних
та міських рад області підвищили кваліфікацію за програмою тематичного

короткострокового семінару «Діловодство та документування в органах
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування».
Знаковою подією місяця і року загалом стало відкриття Центру інновацій в
електронному врядуванні у рамках швейцарсько-української програми
"Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP),
що реалізується Фондом Східна Європа у партнерстві із Державним агентством
з питань е-урядування та Фондом Innovabrigde. Центр має стати платформою
для вироблення інновацій і навчальним центром, в якому публічні службовці
опановуватимуть найсучасніші програмні технології у сфері е-врядування та едемократії.

