
Інформація
про роботу Центру за березень  2019 року

  
У березні  2019 року проведено 18 навчальних заходів, на яких підвищили

кваліфікацію 744 особи, з них 434- державні службовці, 253  - посадові особи
місцевого самоврядування, 57  -  інші категорії.

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

Відбулося навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації
державних службовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації,
окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших  центральних  органів
виконавчої влади, які працюють на займаних посадах до 1 року.

Розпочалося  навчання за професійною програмою (без відриву від роботи)
державних службовців Володимир-Волинської райдержадміністрації,  окремих
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади  району,  які  потребують  підвищення  кваліфікації  за  підсумками
щорічного оцінювання результатів службової діяльності у 2018 році.

Відбулися навчання за програмами постійно діючих семінарів 
-  "Бухгалтерський  облік  та  фінансова  звітність  у  бюджетних  усановах"
бухгалтерів ОТГ області;
-  "Правові  та  практичні  аспекти  організації  діяльності  служб  персоналу  в
органах виконавчої влади"  керівників / спеціалістів служб персоналу окремих
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади області;
-  "Правові  та  практичні  аспекти публічних закупівель  в  Україні.  Електронні
закупівлі" суб'єктів ринку публічних закупівель: замовників та учасників торгів
Волинської та Рівненської областей;
- "Запобігання  корупції  у  сфері  публічного  управління"   керівників  та
спеціалістів  органів  Державної  казначейської  служби  України  Волинської
області;
-  “Організаційно-правові  засади  надання  адміністративних послуг  місцевими
органами влади”  працівників ЦНАП області.

Крім того розпочалися заняття у Школі молодого управлінця для студентів
вишів міста.

Державні  службовці  апарату  та  структурних  підрозділів
облдержадміністрації   та  публічні  службовці  Камінь-Каширського  району
пройшли  навчання  за  програмою  тематичного  короткострокового  семінару
"Фінансовий  контроль  як  інструмент  антикорупційної  політики.  Електронне
декларування".

 Секретарі  сільських,  селищних,  міських  (міст  обласного  значення)  рад
Горохівського,  Ковельського,  Локачинського,  Любомльського,  Луцького,
Маневицького районів та Іваничівського, Камінь-Каширського, Ківерцівського,



Турійського,  Шацького  районів  навчалися  за  програмою  триденного
тематичного  короткострокового  семінару  "Організація  діяльності  секретаря
сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради".

Керуючі  справами  міських  (міст  районного  значення),  районних  рад,
об'єднаних  територіальних  громад  —  за  програмою  дводенного  семінару
"Організаційно-правові засади діяльності органу місцевого самоврядування".

На замовлення Ратнівської райдержадміністрації за підсумками щорічного
оцінювання  результатів  службової  діяльності  у  2018  році  було   проведено
тренінг  стресостійкості  та  семінар-тренінг  "Конфлікти  в  організації:  шляхи
попередження та вирішення" для державних службовці апарату та структурних
підрозділів  райдержадміністрації.

На  замовлення  Пенсійного  фонду  України  у  Волинській  області  було
організовано  та проведено:
- семінар-тренінг "Антикризове управління в умовах модернізації державного
управління" для державних службовців підрозділів Пенсійного фонду України
у Волинській області;
- дводенний тематичний короткостроковий семінар  "Пенсійне законодавство в
умовах  реформування  пенсійної  системи"  для   спеціалістів  головного
управління,  об'єднаних  управлінь  Пенсійного  фонду  України  у  Волинській
області, які здійснюють функції з питань призначення пенсій.


