Інформація
про роботу Центру за вересень 2017 року
Впродовж вересня 2017 року проведено 2 дводенних тренінги "Розвиток
основних комунікативних компетенцій співробітників Центрів надання
адміністративних послуг" в рамках навчання за програмою тематичного
постійно діючого семінару "Організаційно-правові засади надання
адміністративних послуг місцевими органами влади" за сприяння проекту
міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу. Усього у тренінгах
взяли участь 39 осіб - працівників Центрів надання адміністративних послуг
області.
За програмою тематичного постійно діючого семінару "Бухгалтерський
облік та фінансова звітність у бюджетних установах" навчалися бухгалтери
структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних органів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних служб
для сім'ї, дітей та молоді (ІІІ заняття) (34 особи), а також бухгалтери
райдержадміністрацій, районних рад, громадських організацій ( 23 особи).
Проведено тематичні короткострокові семінари "Організаційно-правові
засади діяльності органу виконавчої влади", у якому взяли участь начальники
(спеціалісти) відділів (секторів) з обслуговування громадян об’єднаних
управлінь Пенсійного фонду України у Волинській області (21 особа);
“Відкритість і прозорість органів державної влади в контексті законодавства
про доступ до публічної інформації”
для посадових осіб апаратів та
структурних підрозділів райдержадміністрацій, структурних підрозділів
облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, відповідальних за забезпечення доступу
до публічної інформації (87 осіб); "Практичні аспекти застосування виборчого
законодавства" для керівників апаратів райдержадміністрацій, керуючих
справами виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад та
працівників відділів ведення Державного реєстру виборців апаратів
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення)
(31 особа); "Запобігання корупції у сферах державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування" для персоналу Луцького прикордонного
загону (40 осіб).
Розпочалося навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації
державні службовців апарату, структурних підрозділів Ковельської та
Турійської райдержадміністрацій, окремих територіальних органів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади району, посадових осіб Турійської
районної ради, які упродовж останніх трьох років не підвищували кваліфікацію
(99 та 89 осіб).
За програмою для навчання спеціалістів з питань організації та здійснення
публічних закупівель “Публічні закупівлі в Україні” навчалися працівники
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій - спеціалісти у сфері публічних закупівель
(11 осіб).

