
Інформація
про роботу Центру за лютий 2019 року

  
У лютому 2019 року проведено 21  навчальний захід, на яких  підвищили

кваліфікацію 815 осіб, з них 315 - державні службовці, 424  - посадові особи
місцевого самоврядування, 76  -  інші категорії.

Публічні  службовці  місцевих  органів  влади  Луцького  району,  вперше
призначені  на  посади  та  які  впродовж останніх  трьох років  не  підвищували
кваліфікації,  розпочали  навчання  за  професійною  програмою  підвищення
кваліфікації (без відриву від роботи).

Продовжилися  дводенні тематичні короткострокові семінари  "Правові та
практичні аспекти реалізації земельного законодавства  на регіональному рівні"
для  спеціалістів-землевпорядників  сільських,  селищних,  міських  (міст
районного значення) рад, які не об'єдналися,  Ківерцівського, Рожищенського,
Старовижівського, Турійського районів та ОТГ області.

Спільно  з Волинським  відокремленим  підрозділом  установи  “Центр
розвитку місцевого самоврядування” проведено 5  семінарів/тренінгів:

• “Школа  просторового  планування:  моделювання  секторальних
мереж  на  рівні  ОТГ,  району,  області”  для  землевпорядників
сільських, селищних, міських ОТГ області;

• “Стратегічне  управління  проектами  в  ОТГ”  для  посадових  осіб
органів місцевого самоврядування ОТГ області;

• “Організація  регуляторної  діяльності  в  ОТГ”  для  посадових  осіб
Жидичинської, Ківерцівської, Тростянецької ОТГ;

•  “Організація діяльності голови об'єднаної територіальної громади”
для голів, посадових осіб ОТГ області;

• “Казначейське обслуговування. Проблемні питання” для працівників
фінансових підрозділів ОТГ області.

Організовано та проведено 8 виїзних семінарів:
-  “Запобігання корупції у сфері публічного управління”  для:

• посадових  осіб  місцевих  органів  влади,   депутатів  місцевих  рад,
керівників комунальних підприємств Маневицького району;

• посадових  осіб  місцевого  самоврядування  виконавчого  апарату
обласної ради, посадових осіб підприємств, установ та закладів, що є
об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст
області та перебувають в управлінні обласної ради;

• посадових осіб виконавчих органів Луцької міської ради, посадових
осіб юридичних осіб публічного права - суб’єктів декларування;

• державних службовців  департаменту фінансів облдержадміністрації;
-  “Культура  усної  та  писемної  фахової  мови”   для  державних  службовців
апарату та структурних підрозділів Ківерцівської райдержадміністрації;
-  “Діяльність органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації” для
працівників Любомльської міської ОТГ;



-  “Діяльність  депутата  у  місцевій  раді  та  її  органах”   для  депутатів,  голів
місцевих рад, посадових осіб районної ради Ковельського району;
-  “Децентралізація  влади  та  реформування  місцевого  самоврядування”  для
посадових осіб  органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування,
депутатів місцевих рад Горохівського району.

 Три  групи посадовців  підвищили  кваліфікацію за  програмою постійно
діючого семінару “Електронне врядування в системі публічного управління”.

На  виконання  розпорядження  голови  облдержадміністрації  у  режимі
вебінару відбулося навчання з питань виборчого законодавства для керівників
апаратів  та  начальників  (спеціалістів)  відділів  ведення  Державного  реєстру
виборців  апаратів  райдержадміністрацій,  міських  (міст  обласного  значення)
рад.                           


