
         

Інформація
про роботу Центру за червень 2018 року

  
Упродовж   червня  2018  року проведено  28  навчальних  заходів,  в  яких

взяли участь  768 осіб,  з  них 285 державних службовців,  442 посадові  особи
місцевого самоврядування, 41 - інші категорії.

Три групи посадовців області  підвищили кваліфікацію за професійними
програмами:

державні  службовці  апарату,  структурних  підрозділів
облдержадміністрації,  окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших
центральних органів виконавчої влади (ІІ етап навчання) (50 осіб);

посадові  особи  виконавчих  органів  об'єднаних  територіальних  громад
області, вперше прийняті на службу в органи місцевого самоврядування та ті,
які впродовж останніх п'яти років не підвищували кваліфікації (20 осіб);

 державні  службовці  апарату,  структурних  підрозділів  Ківерцівської
райдержадміністрацій,  вперше прийняті  на службу та які  впродовж останніх
трьох років не підвищували кваліфікації (без відриву від роботи) (71 особа). 

Усі  слухачі  успішно  виконали  навчальний  план,  пройшли  електронне
тестування та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації.

На  виконання  доручення  голови  облдержадміністрації  проведено  цикл
семінарів для  представників ОТГ, зокрема:

тематичні постійно діючі семінари:
• “Особливості  регіонального  розвитку  в  умовах  децентралізації”  для

начальників відділів, спеціалістів ОТГ,  які опікуються земельними питаннями
області  (29 осіб) та  посадових осіб  ОТГ, відповідальних за збір статистичних
даних (16 осіб); 

• “Організація діяльності старости в об'єднаній територіальній громаді” для
старост,  виконувачів обов’язків старост ОТГ Ковельського,  Любомльського,
Ратнівського, Старовижівського, Турійського, Шацького районів (36 осіб) та
Володимир-Волинського,  Іваничівського,  Ківерцівського,  Локачинського,
Луцького, Любешівського, Маневицького, Рожищенського районів (38 осіб);

• “Діяльність депутата у місцевій раді та її органах” для депутатів місцевих
рад  ОТГ  Ківерцівського,  Луцького,  Локачинського,  Рожищенського  районів
(І заняття);

• “Проектний  менеджмент”  (Школа  управління  проектним  циклом)  для
проектних менеджерів ОТГ (виїзний, с. Княгининок Луцького району);

тематичні короткострокові семінари:
• “Організація роботи зі  зверненнями громадян” для спеціалістів  ОТГ з

питань роботи зі зверненнями громадян  (34 особи);
• “Розвиток  туристичного  потенціалу  територіальних  громад”  для

посадових осіб місцевого самоврядування ОТГ (16 осіб);



•   “Взаємодія  органів  державної  влади та громадянського  суспільства”
для керівників відділів, завідувачів секторів з питань внутрішньої політики та
інформаційної  політики  апаратів  райдержадміністрацій,  виконкомів  міських
(міст обласного значення) рад,  фахівців ОТГ  (27 осіб);

• “Організація  діяльності  керуючого  справами  ОТГ”  для  керуючих
справами ОТГ  (21 особа);

• “Особливості  регіонального  розвитку  соціально-гуманітарної  сфери
ОТГ в умовах децентралізації" для фахівців ОТГ, які опікуються питаннями
соціальної сфери  (28 осіб).

Окрім того,   проведено практичне заняття-тренінг з питань організації
процесу закупівлі  через  систему PROZORRO для голів,  секретарів  та членів
тендерних комітетів ОТГ, у якому взяли участь 15 зацікавлених осіб.

Успішно пройшли  тематичні  постійно діючі/короткосторокові семінари:
• “Організаційно-правові засади діяльності органу виконавчої влади” для

керівників,  заступників  керівників  структурних  підрозділів
облдержадміністрації,  окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших
центральних органів виконавчої влади (24 особи) та  керівників апаратів РДА
(16 осіб) (І заняття);

• “Особливості  регіонального  розвитку  в  умовах  децентралізації”  для
заступників  голів  райдержадміністрацій  з  соціально-гуманітарних  питань,
начальників  управлінь  соціального  захисту  населення  райдержадміністрацій,
міських (міст обласного значення) рад (23 особи) (І заняття);

• “Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей” для
начальників, спеціалістів служб у справах дітей РДА, виконкомів міських (міст
обласного  значення)  рад,  директорів  районних,  міських  центрів  соціальних
служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  (31  особа)   (ІІ  заняття,  у  режимі
відеоселектору);

• “Контроль та виконавська дисципліна в органах виконавчої влади” для
державних  службовців,  відповідальних  за  ведення  контролю за  виконанням
документів,  структурних  підрозділів   ОДА,  окремих  територіальних
підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (1 група)
та апаратів РДА, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад
(2 група);

• “Актуальні питання розвитку галузі містобудування і архітектури” для
начальників, спеціалістів відділів/секторів містобудування і архітектури РДА,
виконавчих комітетів міських (міст обласного значення).

Велике  зацікавлення  викликали  виїзні  тематичні  короткострокові
семінари  “Дипломатичний  протокол  та  етикет”  та  “Конфлікти  в  організації:
шляхи  попередження  та  вирішення”,  у  яких  взяли  участь  посадові  особи
виконавчих органів та депутати  Володимир-Волинської  та  Нововолинської
міських   рад   (всього  70  осіб)  та   “Мистецтво  публічного  виступу”  для
державних службовців окремих структурних підрозділів облдержадміністрації,
територіальних  органів  міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої
влади (17 осіб).



За  активної  участі  слухачів  успішно  пройшов  5-ти  денний  тренінг
“Електронне урядування та електронна демократія” для керівників/спеціалістів
відділів ведення Державного реєстру виборців обласної, районних державних
адміністрацій, міських (міст обласного значення ) рад(у рамках швейцарсько-
української  програми  “Електронне  урядування  задля  підзвітності  влади  та
участі громади” (EGAP)).

З нагоди 100-річчя запровадження державної служби за участі першого
заступника  голови  НАДС  Володимира  Купрія  відбулися  публічна  лекція
“Державна служба в Україні  та  формування її  позитивного іміджу в умовах
європейської інтеграції”  та круглий стіл “Професіоналізація публічної служби
в контексті  сучасних викликів і  реформ” для викладачів вишів,  працівників
міжрегіонального  управління  НАДС  у  Волинській  та  Рівненській  областях,
управління персоналом ОДА, Волинського ЦППК.

Напередодні  проведення  ІІ  туру  щорічного  Всеукраїнського  конкурсу
“Кращий  державний  службовець”   відбулося  дводенне  навчання  державних
службовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, апаратів та
структурних підрозділів райдержадміністрацій – учасників конкурсу.

На  замовлення  Луцької  міської  ради  було  організовано  та  проведено
семінар щодо застосування норм законодавства про захист персональних даних,
у якому взяли участь 74 працівники виконавчих органів ради.


