Інформація
про роботу Центру за травень 2018 року
Упродовж травня 2018 року проведено 18 навчальних заходів, в яких
взяли участь 610 осіб, з них 284 державних службовці, 260 посадових осіб
місцевого самоврядування.
Відбувся І етап навчання за професійною програмою підвищення
кваліфікації державних службовців апарату, структурних підрозділів
облдержадміністрації, окремих територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади (50 осіб).
Продовжилось виїзне навчання за професійною програмою підвищення
кваліфікації державних службовців апарату, структурних підрозділів
Ківерцівської райдержадміністрацій, вперше прийнятих на службу та які
впродовж останніх трьох років не підвищували кваліфікації (без відриву від
роботи).
Завершилося навчання за професійною програмою підвищення
кваліфікації державних службовців апарату, структурних підрозділів
Рожищенської райдержадміністрацій, вперше прийнятих на службу та які
впродовж останніх трьох років не підвищували кваліфікації (без відриву від
роботи). Всі слухачі успішно виконали навчальний план, пройшли тестування
та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації (78 осіб).
Проведено цикл семінарів для голів та фахівців ОТГ, зокрема:
тематичний постійно діючий семінар “Актуальні питання діяльності
органів місцевого самоврядування” для голів, заступників голів ОТГ за
підтримки Волинського відокремленого підрозділу установи “Центр розвитку
місцевого самоврядування”, в якому взяв участь голова Волинської ОДА
Олександр Савченко (40 осіб);
тематичний постійно діючий семінар “Бухгалтерський облік та фінансова
звітність у бюджетних установах” для головних бухгалтерів ОТГ (34 особи);
тематичний короткостороковий семінар “Реалізація державної політики у
сфері соціального захисту дітей” для спеціалістів служб у справах дітей
райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад,
фахівців ОТГ (50 осіб);
тематичний короткостроковий семінар “Сучасний екологічний стан та
перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області” для
спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрацій, міських (міст
обласного значення) рад, ОТГ, відповідальних за питання екології (у режимі
відеоселектору 27 осіб);
інформаційно-консультативний семінар з проблемних питань у сфері
публічних закупівель для голів та фахівців ОТГ області (21 особа).
За участі заступника голови Нацдержслужби України Андрія Заболотного
та фахівців апарату, структурних підрозділів відомства відбулися 2 круглі
столи з питань проходження державної служби у рамках тематичного постійно

діючого семінару “Правові та практичні аспекти роботи з персоналом в органах
виконавчої влади” для керівників і представників служб управління персоналом
апаратів та структурних підрозділів ОДА, РДА; територіальних органів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апеляційних та
місцевих судів області (110 осіб).
На замовлення Любомльської РДА проведено виїзний дводенний
семінар “Проектний менеджмент” для посадових осіб місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ і організацій
району.
Бухгалтери райдержадміністрацій та районних рад (24 особи) підвищили
кваліфікацію за програмою тематичного постійно діючого семінару
“Бухгалтерський облік та фінансова звітність у бюджетних установах”.
Успішно пройшли тренінги “Посилення співпраці між суб'єктами
Національного механізму взаємодії в сфері протидії торгівлі людьми у
Волинській області” у рамках навчання за програмою семінару “Протидія
торгівлі людьми” для посадових осіб місцевих органів виконавчої влади,
державних установ - суб'єктів взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми
(22 особи) та з е-урядування та е-демократії у рамках швейцарсько-української
програми “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади”
(EGAP) для посадових осіб органів місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади (26 осіб).
Велике зацікавлення викликали виїзні тематичні короткострокові
семінари "Конфлікти в організації: шляхи попередження та вирішення" та
"Дипломатичний протокол та етикет", у яких взяли участь посадові особи
виконавчих органів та депутати Володимир-Волинської міської ради та
Нововолинської міської ради (всього 67 осіб) та “Корпоративна культура
органу публічної влади” для державних службовців структурних підрозділів
облдержадміністрації, окремих територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади (22 особи).
Конструктивно пройшла експертна зустріч “Розвиток системи
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного
середовища в об'єднаних територіальних громадах” у рамках тематичного
постійно діючого семінару “Актуальні питання діяльності органів місцевого
самоврядування” за участі посадових осіб місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій,
вишів м. Луцька, які опікуються питаннями охорони навколишнього
природного середовища.

