
         

Інформація
про роботу Центру за жовтень 2018 року

  
У жовтні 2018 року проведено 20 навчальних заходів, в яких взяли участь

605 осіб, з них  356 державних службовців,190 осіб місцевого самоврядування,
59 інших осіб.

Продовжувалися виїзні навчання  за професійною програмою підвищення
кваліфікації  (без  відриву  від  роботи)  державних  службовців  апаратів,
структурних підрозділів  Ратнівської та Старовижівської райдержадміністрацій,
окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших  центральних  органів
виконавчої влади Ратнівського та Старовижівського районів, вперше прийнятих
на  посади  державної  служби  та  які  впродовж  останніх  трьох років  не
підвищували кваліфікації.

Завершився  ІІ  етап  професійної  програми  підвищення  кваліфікації
державних службовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації,
окремих  територіальних  органів  міністерств  та  інших  центральних  органів
виконавчої влади (43 особи). Усі слухачі успішно виконали навчальний план,
пройшли  електронне  тестування  та  отримали  свідоцтва  про  підвищення
кваліфікації.

За  активної  участі  слухачів  пройшли  ІІ  заняття  тематичного  постійно
діючого семінару “Правові та практичні аспекти роботи з персоналом в органах
виконавчої влади” для керівників, спеціалістів служб персоналу територіальних
органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та апаратів,
структурних  підрозділів  райдержадміністрацій, структурних  підрозділів
облдержадміністрації.    

Продовжувались заняття  за  програмою  тематичного  постійно  діючого
семінару "Організаційно-правові  засади  діяльності  органу  виконавчої  влади"
для  керівників,  заступників  керівників  структурних  підрозділів,  відділів
апарату облдержадміністрації,  окремих територіальних органів міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади.

Відбулося І заняття за програмою тематичного постійно діючого семінару
"Організаційно-правові  засади  надання  адміністративних  послуг  місцевими
органами влади" для працівників ЦНАП області на базі ЦНАП у місті Луцьку,
відповідно до підписаного меморандуму про співпрацю.

Відповідно  до  плану-графіка  на  2018  рік  та  доручення  голови
облдержадміністрації щодо навчання голів та фахівців ОТГ  проведено:
     семінар  "Роль старости у процесі  розвитку ОТГ" в рамках навчання за
програмою  тематичного  постійно  діючого  семінару  "Організація  діяльності
старости  в  об'єднаній  територіальній  громаді"  для  старост,  виконувачів
обов'язків  старост  ОТГ  Володимир-Волинського,  Іваничівського,
Ківерцівського,  Локачинського,  Луцького,  Любешівського  районів  та
Ковельського,  Любомльського,  Ратнівського,  Старовижівського,  Турійського,



Шацького районів (спільно з Волинським відокремленим підрозділом установи
”Центр розвитку місцевого самоврядування“);
         семінар "Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування"
для голів, заступників голів об'єднаних територіальних громад області;

семінар  "Бюджетна  децентралізація.  Особливості  формування  та
виконання  місцевих  бюджетів"  для  спеціалістів  фінансових  служб
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення)
рад, об'єднаних територіальних громад.

Пройшло  навчання  спеціалістів  з  питань  організації  та  здійснення
публічних  закупівель за  програмою  тематичного постійно діючого семінару
"Правові та практичні аспекти здійснення публічних закупівель в Україні". А
також практичне заняття-тренінг з питань організації процесу закупівлі через
систему PROZORRO для голів, секретарів та членів тендерних комітетів ОТГ
області.

Державні  реєстратори  райдержадміністрацій,  виконавчих  комітетів
міських (міст  обласного значення)  рад  навчалися  за  програмою  тематичного
постійно  діючого  семінару "Організаційно-правові  засади  надання
адміністративних послуг місцевими органами влади". 

Відбулося  І  заняття тематичного  постійно  діючого  семінару
"Організаційно-правові  засади  діяльності  органу  виконавчої  влади"  для
начальників,  спеціалістів  відділів,  секторів  організаційної  роботи  апаратів
райдержадміністрацій. 
   Для  студентів  факультету  філології  та  журналістики  спеціальності
"Журналістика  та  соціальні  комунікації"  Східноєвропейського  національного
університету  імені  Лесі  Українки  було  проведено  навчання  за  програмою
семінару "Електронне врядування в системі публічного управління".

Семінар  "Законодавство  про  державну  службу"  для  керівників  та
спеціалістів відділів, секторів апарату, структурних підрозділів Любомльської
райдержадміністрації,  територіальних  органів  міністерств  та  інших
центральних  органів  виконавчої  влади  Любомльського  району  відбувся  у
Любомльській РДА.

Було  організовано  та  проведено навчання  за  програмою   тематичного
постійно діючого семінару  "Запобігання корупції у сферах державної служби
та  служби  в  органах  місцевого  самоврядування"  для  посадових  осіб
виконавчого апарату обласної  ради,   підприємств,  установ та  закладів,  що є
об'єктами  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  міст  області  та
перебувають в управлінні обласної ради.

Відбулися  навчання  за  програмою  тематичного  короткострокового
семінару  "Організаційно-правові  засади  діяльності  органу  виконавчої  влади"
для:

начальників,  спеціалістів  головного  управління,  об'єднаних  управлінь
Пенсійного  фонду  України  у  Волинській  області,  які  здійснюють  функції  з
питань призначення пенсій;



державних службовців управління Державної міграційної служби України
у Волинській області ( 2 групи).

Тематичний  короткостроковий  семінар  "Сучасний  екологічний  стан  та
перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області" було
проведено  для  спеціалістів  структурних  підрозділів  райдержадміністрацій,
міських  (міст  обласного  значення)  рад,  об'єднаних  територіальних  громад,
відповідальних за питання екології. Крім того відбувся тренінг “Рекомендації
розроблення  моделі  управління  відходами  ОТГ  Волинської  області”  для
представників ОТГ області, райдержадміністрацій.

Пройшло навчання працівників відділів апарату, структурних підрозділів
облдержадміністрації щодо вимог нової Інструкції з діловодства, забезпечення
установленого  порядку  роботи  з  електронними  документами,  використання
ЕЦП. 


