
Інформація   
про роботу Центру у березні 2020 року

Зміст заходу Інформація про стан виконання
Підвищення кваліфікації державних службовців
місцевих  органів  виконавчої  влади  за
професійними  та  короткостроковими
програмами 

Професійні програми
3, 10 березня

Державні  службовці  апарату,  структурних  підрозділів  Горохівської
райдержадміністрації,  окремих  територіальних  органів  міністерств  та
інших центральних органів  виконавчої  влади  району (без  відриву  від
роботи)

4, 11 березня
Державні  службовці  апарату,  структурних  підрозділів  Локачинської
райдержадміністрації,  окремих  територіальних  органів  міністерств  та
інших центральних органів  виконавчої  влади  району (без  відриву  від
роботи)

4, 11 березня
Державні  службовці  апарату,  структурних  підрозділів  Іваничівської
райдержадміністрації,  окремих  територіальних  органів  міністерств  та
інших центральних органів  виконавчої  влади  району (без  відриву  від
роботи)

2 березня
"Європейська інтеграція України: компетентний державний службовець"
для державних службовців місцевих органів влади 

 Короткострокові програми
03 - 04 березня 

"Правові та практичні аспекти реалізації земельного законодавства" для
спеціалістів-землевпорядників  сільських,  селищних,  міських  (міст



районного  значення)  рад,  які  не  об'єдналися,  Камінь-Каширського,
Ківерцівського,  Маневицького,  Ратнівського,  Рожищенського,
Турійського районів 

3, 5 березня
"Ділова  українська мова"  для  державних службовців  місцевих  органів
влади 

3 березня 
"Фінансовий  контроль  як  інструмент  антикорупційної  політики.
Електронне  декларування"  для  посадових  осіб  місцевого
самоврядування  та  депутатів  Зимнівської  сільської  об'єднаної
територіальної громади 

3 березня 
"Фінансовий  контроль  як  інструмент  антикорупційної  політики.
Електронне  декларування"  для  посадових  осіб  місцевого
самоврядування та депутатів Нововолинської міської ради 

03 березня 
"Електронний  документообіг  та  робота  в  ЄАСД  "АСКОД"   для
працівників Шацької об'єднаної територіальної громади, відповідальних
за роботу в ЄАСД "АСКОД" 

04 березня
"Фінансовий  контроль  як  інструмент  антикорупційної  політики.
Електронне  декларування"  для  державних  службовців  апарату
облдержадміністрації



05 березня
“Адміністративні  процедури  та  надання  адміністративних  послуг
органами влади” для адміністраторів ЦНАП та працівників закладів, які
забезпечуватимуть  прийом  документів  у  ході   реалізації  пілотного
проєкту "Е-Малятко" 

05 березня 
"Публічні закупівлі" для фахівців з публічних закупівель 

5 березня
"Фінансовий  контроль  як  інструмент  антикорупційної  політики.
Електронне  декларування"  для  державних  службовців  Камінь-
Каширської  райдержадміністрації,  посадових  осіб  Любешівської
районної  ради,  Шацької  об'єднаної  територіальної  громади  в  режимі
відеоселекторного зв'язку

10 - 11 березня
"Правові та практичні аспекти реалізації земельного законодавства" для
посадових  осіб  місцевого  самоврядування,  спеціалістів-
землевпорядників об'єднаних територіальних громад області     

10 березня
"Реформування  системи  соціального  захисту.  Особливості  роботи  з
окремими  категоріями  населення"  для  представників  структурних
підрозділів з питань соціального захисту населення  виконавчих органів
міських, селищних та сільських рад об’єднаних територіальних громад



12 березня
"Бухгалтерський облік та фінансова звітність у бюджетних установах"
для бухгалтерів структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих
територіальних  органів  міністерств  та  інших  центральних  органів
виконавчої влади

13 березня
"Фінансовий  контроль  як  інструмент  антикорупційної  політики.
Електронне  декларування"  для  посадових  осіб  місцевого
самоврядування  виконавчого  апарату  обласної  ради,  підприємств,
установ та закладів, що є об'єктами спільної власності територіальних
громад сіл,  селищ,  міст  області  та  перебувають в  управлінні  обласної
ради               

Позапланові заходи 

12 березня
"Оприлюднення  публічної  інформації  у  вигляді  відкритих  даних"  для
представників комунальних підприємств Луцької міської ради

 


