
Інформація
про роботу Центру за липень  2019 року

  
У липні  2019 року проведено 13 навчальних заходів, на яких підвищили

кваліфікацію 398 осіб,  з  них 264 - державні службовці,  69  -  посадові  особи
місцевого самоврядування, 65 -  інші категорії.

Успішно пройшли виїзні семінари — тренінги:
-  "Проектний  менеджмент"  для  посадових  осіб  місцевого  самоврядування,
представників Торчинської селищної об’єднаної територіальної громади, усіх
зацікавлених  осіб  у  залученні  інвестицій  та  реалізації  проектів  у  межах
територіальної громади;
-   "Комунікативні  особливості  спілкування  працівників  державної  служби
зайнятості "  та  "Управління конфліктами: методи попередження та вирішення
конфліктів.  Основні підходи до розв'язання конфліктів" для фахівців центрів
зайнятості області.

Відбулися навчання:
 за програмами постійно діючих семінарів:

-  "Культура  усної  та  писемної  фахової  мови"  для  державних  службовців
апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації;
-  "Правове  забезпечення  діяльності  органів  місцевого  самоврядування"  для
керівників, спеціалістів юридичних служб  органів місцевого самоврядування;
-  "Правові  та  практичні  аспекти  роботи  з  персоналом в  органах  влади"  для
керівників  (спеціалістів)  служб  персоналу  апарату,  окремих  структурних
підрозділів  облдержадміністрації,  апаратів,  окремих  структурних  підрозділів
райдержадміністрацій  області  та  керівників  (спеціалістів)  служб  персоналу
окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших  центральних  органів
виконавчої влади 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:
-  відповідальних  за  роботу  в  ЄАСД  "АСКОД"  об'єднаних  територіальних
громад Іваничівського,  Камінь-Каширського,  Локачинського,  Любешівського,
Любомльського, Ратнівського, Старовижівського, Шацького районів;
-   керівників  та  спеціалістів  департаменту  агропромислового  розвитку
облдержадміністрації;
-   керівників,  спеціалістів  департаменту регіонального  розвитку та  житлово-
комунального  господарства,  управління  містобудування  та  архітектури
облдержадміністрації;
-  керівників, спеціалістів управлінь охорони здоров'я та освіти, науки та молоді
облдержадміністрації;



Пройшло  навчання  за  програмою  тематичного  короткострокового
семінару  “Реалізація  державної  політики  в  галузі  освіти  в  умовах
децентралізації”  керівників, спеціалістів відділів освіти райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, ОТГ області.

Державні службовці Головного управління Держгеокадастру у Волинській
області  взяли  участь  у  семінару-тренінгу  "Застосування  норм  Українського
правопису в діловій кореспонденції  та розпорядчих актах органів виконавчої
влади".

Заступники  начальників  головних  управлінь  Державної  казначейської
служби  України  в  областях,  м.  Києві  та  керівні  працівники  територіальних
органів  Казначейства  у  Волинській  області  навчалися  за  програмою
тематичного  короткострокового  семінару  "Ефективний  менеджмент  у
державному секторі".


