Інформація
про роботу Центру за жовтень 2017 року
Впродовж жовтня 2017 року навчалися за професійною програмою
підвищення кваліфікації державні службовці апарату, структурних підрозділів
облдержадміністрації, окремих територіальних органів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, вперше прийняті на державну службу та
які впродовж останніх трьох років не підвищували кваліфікацію (25 осіб), а
також посадові особи місцевого самоврядування Луцької міської ради, які
впродовж останніх п'яти років не підвищували кваліфікацію та вперше
прийняті на службу (27 осіб).
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" у рамках швейцарсько-української програми “Електронне
урядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP). Усього у
тренінгах взяли участь 40 осіб - працівників Центрів надання адміністративних
послуг області.
Відбулося 2 семінари “Статус старости в ОТГ” у рамках тематичного
короткострокового семінару “Правові та практичні аспекти професійної
діяльності старост об'єднаних територіальних громад” для представників
об'єднаних територіальних громад, виконуючих обов’язки старост об'єднаних
територіальних громад та сільських голів територіальних громад, що
об’єднуються (разом 67 осіб).
За програмами тематичних постійно діючих семінарів "ІТ-менеджмент в
державному управлінні" навчалися державні службовці місцевих органів
виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування
(30 осіб), "Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні.
Електронні закупівлі" - спеціалісти у сфері здійснення закупівель, учасники
торгів Горохівського району (33 особи).
Для начальників, спеціалістів служб персоналу апаратів, окремих
структурних підрозділів райдержадміністрацій та начальників, спеціалістів
управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівників, спеціалістів
служб персоналу окремих територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади області (всього 58 осіб) проведено
тренінг "Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців"
у рамках тематичного постійно діючого семінару "Правові та практичні аспекти
організації діяльності служб персоналу в органах виконавчої влади".
Проведено тематичні короткострокові семінари: “Питання реалізації
державної політики у сфері фізичної культури і спорту в області” (56 осіб);
"Організація роботи зі зверненнями громадян" (14 осіб); "Організаційно-правові
засади діяльності органу місцевого самоврядування" (10 осіб); "Запобігання

корупції у сферах державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування" (33 особи); "Організаційно-правові засади діяльності органу
виконавчої влади"(12 осіб); “Правове забезпечення діяльності місцевих
державних адміністрацій” (17 осіб); "Правові та практичні аспекти організації
діяльності служб персоналу в органах виконавчої влади" (17 осіб);
"Дипломатичний протокол та етикет" (19 осіб); “Організація роботи зі
зверненнями громадян" (25 осіб).
Відбулася семінар-нарада "Діалогова взаємодія органів влади,
громадянського суспільства та ЗМІ як ключовий момент у налагодженні
ефективної комунікації" у рамках тематичного короткострокового семінару
"Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства", у якій
взяли
участь
голови,
заступники
голів,
керівники
апаратів
райдержадміністрацій, керівники відділів/завідувачі секторів з питань
внутрішньої та інформаційної політики апаратів райдержадміністрацій
(43 особи).

