
Інформація
про роботу Центру за серпень  2019 року

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

кваліфікацію 674 особи, з них 564 - державні службовці, 72  - посадові особи
місцевого самоврядування, 38 -  інші категорії.

Успішно пройшли виїзні семінари - тренінги "Проектний менеджмент" для
посадових  осіб  місцевого  самоврядування,  представників  Городищенської
сільської об'єднаної територіальної громади Луцького району та Копачівської
сільської об'єднаної територіальної громади Рожищенського району;

Відбулися навчання:
 за програмами постійно діючих семінарів:

- "Культура усної та писемної фахової мови" для :
-  публічних  службовців  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування Локачинського району, 
-  публічних  службовців  органів  місцевого  самоврядування  Володимир-
Волинської міської ради;
-  державних  службовців   окремих  структурних  підрозділів
облдержадміністрації,  територіальних  органів  міністерств  та  інших
центральних органів  виконавчої влади області;
-  державних  службовців   Департаменту  соціального  захисту   населення  та
окремих структурних підрозділів облдержадміністрації;
- "Реалізація законодавства у сфері державної служби" для:
-  державних  службовців   окремих  структурних  підрозділів
облдержадміністрації,  райдержадміністрацій,   територіальних  органів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади області;
-   державних  службовців  Турійської,  Ковельської  райдержадміністрацій,
окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших  центральних  органів
виконавчої влади Ковельського району;
-  державних службовців Головного управління Пенсійного фонду України у
Волинській області;
-  "Соціально-психологічні  аспекти  діяльності  публічного  службовця"  для
публічних службовців органів влади Ковельського району
-  "Організаційно-правові засади надання адміністративних послуг місцевими
органами  влади"  для  державних  реєстраторів/  уповноважених  осіб  ЦНАП
райдержадміністрацій  та  виконавчих  комітетів  міських  (міст  обласного
значення) рад.

Крім того відбулися семінари - тренінги 
"Проектний менеджмент" для:
- посадових осіб місцевого самоврядування та представників Городищенської
сільської об'єднаної територіальної громади Луцького району;



-  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  та  представників  Копачівської
сільської об'єднаної територіальної громади Рожищенського району;
“Управлінське лідерство” для державних службовців категорії "Б"
-  апарату  та  структурних  підрозділів  облдержадміністрації,  окремих
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади;
- місцевих органів влади Ковельського району.

Пройшло  навчання  за  програмами  тематичних  короткострокових
семінарів:
-  "Контроль  та  виконавська  дисципліна  в  органах  виконавчої  влади"  для
державних  службовців  департаменту  регіонального  розвитку  та  житлово-
комунального господарства облдержадміністрації;
-  "Взаємодія  органів  державної  влади  та  громадянського  суспільства"  для
фахівців  апаратів  райдержадміністрацій,  виконавчих  комітетів  міських  (міст
обласного  значення)  рад,  відповідальних  за  зв'язки  з  громадськістю,
представників громадських організацій;
-  "Формування  та  ведення  Реєстру  застрахованих  осіб.  Державного  реєстру
загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування.  Захисти
персональних  даних  застрахованих  осіб  в  інформаційно-телекомунікаційних
системах  Пенсійного  фонду  України"  для  державних  службовців  Головного
управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Спільно з  Секретаріатом Уповноваженого Верховної ради України з прав
людини проведено тренінги "Загальні засади доступу до публічної інформації.
Правовий  режим  інформації  з  обмеженим  доступом"  для  представників
структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної ради, Луцької міської
та  представників  об'єднаних територіальних громад області,  посадових осіб
місцевих органів влади.


