
Інформація
про роботу Центру за червень  2019 року

  
У червні  2019 року проведено 15 навчальних заходів, на яких підвищили

кваліфікацію 467 осіб, з них 193 - державні службовці, 226  - посадові особи
місцевого самоврядування, 48 -  інші категорії.

Завершилося  виїзне  навчання  за  спеціальною  професійною  програмою
(без  відриву  від  роботи)  державних  службовців  апарату  та  структурних
підрозділів  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.  Всі
слухачі  успішно  виконали  навчальну  програму,  пройшли  тестування  та
отримали свідоцтва встановленого зразка. 

Публічні службовці місцевих  органів влади Любомльського та Шацького
районів (2 групи), вперше призначені на посади та які впродовж останніх трьох
років  не  підвищували  кваліфікації,  продовжили  навчання  за  професійною
програмою підвищення кваліфікації (без відриву від роботи).

Успішно пройшли виїзні семінари — тренінги:
-  “Соціально-психологічні  аспекти  діяльності  публічного  службовця”  для
посадовців Луцької райдержадміністрації;
-  "Розвиток емоційного інтелекту фахівців служби зайнятості для ефективної
взаємодії в команді"  та  "Управління конфліктами: методи попередження та
вирішення конфліктів. Основні підходи до розв'язання конфліктів" для фахівців
центрів зайнятості області;
- "Лідерство та методи управління персоналом в органах влади" для державних
службовців  Головного  управління  Пенсійного  фонду  України  у  Волинській
області.

Відбулися навчання:
 за програмами постійно діючих семінарів:

- "Культура усної та писемної фахової мови" для посадових осіб виконавчих
органів Нововолинської міської ради ;
-  "Правове  забезпечення  діяльності  місцевих  державних  адміністрацій"  для
керівників, спеціалістів юридичних служб апаратів райдержадміністрацій;
-"Організаційно-правові  засади  надання  адміністративних  послуг  місцевими
органами влади" для працівників ЦНАП, начальників, державних реєстраторів,
адміністраторів, спеціалістів відділів з питань надання адміністративних послуг
сільських, селищних об'єднаних територіальних громад області.

Крім  того  відбулися  тренінги  "Робота  в  системі  електронного
документообігу  та  контролю  "АСКОД"  у  рамках  навчання  за  програмою
тематичного  постійно  діючого  семінару  "Електронне  врядування  в  системі
публічного управління" для:



-  публічних  службовців  органів  влади  Ковельського  району,  Ковельської
міської ради, Турійської селищної об'єднаної територіальної громади ;
-  начальників/спеціалістів Нововолинської міської ради;
-   керівників  та  спеціалістів,  відповідальних  за  роботу  в  ЄАСД  "АСКОД"
структурних підрозділів облдержадміністрації;
- голів (заступників голів), керівників відділів (секторів) та спеціалістів апаратів
райдержадміністрацій, які працюють в ЄАСД  "АСКОД" ;
-  голів  (заступників  голів)  та  відповідальних  за  роботу  в  ЄАСД  "АСКОД"
об'єднаних  територіальних  громад  Володимир-Волинського,  Ківерцівського,
Ковельського, Луцького, Маневицького, Рожищенського, Турійського районів.

Пройшли  навчання  за  програмами  тематичних  короткострокових
семінарів:
-  "Організація  діяльності  старости в об'єднаній територіальній громаді"   для
старост,  виконувачів  обов'язків  старост  об'єднаних  територіальних  громад
Іваничівського,  Камінь-Каширського,  Локачинського,  Любешівського,
Любомльського,  Ратнівського,  Старовижівського,  Турійського,  Шацького
районів;
-  "Організація  контрольно-перевірочної  роботи  в  органах  Пенсійного  фонду
України. Актуальні питання підрозділу внутрішнього аудиту" для державних
службовців  Головного  управління  Пенсійного  фонду  України  у  Волинській
області;
-   "Організація  роботи  з  документами  та  питання  забезпечення  доступу  до
публічної  інформації"  для  посадових  осіб  виконавчих  органів  та  депутатів
Володимир-Волинської міської ради.

Завершилися заняття у Школі молодого управлінця для студентів вишів
міста.


