
Інформація
про роботу Центру за листопад 2019 року

  
У  листопаді  2019  року проведено  15  навчальних  заходів,  на  яких

підвищили кваліфікацію 583 особи, з них  -  168 державні службовці,   325 -
посадові особи місцевого самоврядування,  91  -  інші категорії.

Для  посадових  осіб  виконавчого  апарату  обласної  ради,  підприємств,
установ та закладів, що є об'єктами спільної власності територіальних громад
сіл, міст області та перебувають в управлінні обласної ради проведено навчання
за програмою семінару "Запобігання корупції у сфері публічного управління". 
     Представники  об'єднаних територіальних громад області пройшли навчання
на семінарах :
-  "Організація  роботи  зі  зверненнями  громадян"  для  спеціалістів  із  питань
роботи зі зверненнями громадян;
-  "Реалізація  державної  політики  у  сфері  соціального  захисту  дітей"  для
уповноважених з питань захисту прав дітей;
-  "Бухгалтерський облік та  фінансова звітність  у  бюджетних установах"  для
бухгалтерів.

Учасниками  семінару  "Організація  діяльності  сільського,  селищного
голови" сільських, селищних, міських (міст районного значення)  були  голови
рад,  що  не  об’єдналися  Горохівського,  Іваничівського,  Локачинського,
Луцького,  Камінь-Каширського,  Ківерцівського,  Маневицького,
Рожищенського, Турійського районів.

Крім того  проведено  2  виїзних тренінги  "Проектний менеджмент"  для
посадових осіб місцевого самоврядування та представників Шацької селищної
об'єднаної  територіальної  громади  та   Турійської  селищної  об'єднаної
територіальної громади.

Учасниками тематичного семінару "Правові та практичні аспекти захисту
персональних  даних"  були державні службовці  місцевих  органів  виконавчої
влади, відповідальні за захист персональних даних.

Для державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації,
окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших  центральних  органів
виконавчої  влади області  було проведено семінар "Електронне врядування  в
системі публічного управління".

 Учасниками семінару-практикуму "Управління  людськими ресурсами в
органах місцевого самоврядування" Школи управління людськими ресурсами
Програми Ради Європи “Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в
Україні”  були  голови об'єднаних  територіальних  громад  області,  посадові
осіоби  органів  місцевого  самоврядування,  державні  службовці  управління
персоналом,  юридичного  управління  апарату  облдержадміністрації,
Міжрегіонального  управління  НАДС  України  у  Волинській  та  Рівненській
областях.

Крім того було організовано та проведено наступні  навчання:



-  "Ділова  іноземна  мова"  для  державних  службовців  органів  Державної
казначейської служби України Волинської області;
    -  семінар-тренінг  "Соціально-психологічні  аспекти діяльності  публічного
службовця" для  державних службовців Волинського апеляційного суду;
       - виїзний  комунікативний тренінг для посадових осіб Нововолинської
міської ради.                          


