Інформація
про роботу Центру за листопад 2018 року
У листопаді 2018 року проведено 17 навчальних заходів, в яких взяли
участь 473 особи, з них 241 державний службовець,117 осіб місцевого
самоврядування, 115 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.
Посадові особи виконавчих органів Луцької міської ради, вперше прийняті
на службу в органи місцевого самоврядування та ті, які упродовж останніх
п'яти років не підвищували кваліфікацію, навчалися за професійною програмою
підвищення кваліфікації. Усі слухачі успішно виконали навчальний план,
пройшли електронне тестування та отримали свідоцтва про підвищення
кваліфікації.
Семінар "Законодавство про державну службу" для керівників та
спеціалістів відділів, секторів апарату, структурних підрозділів ВолодимирВолинської райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади
району відбувся у ВолодимирВолинській РДА.
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.
У тренінгу "Тайм-менеджмент: організація власного часу" в рамках ТКС
“Ефективне планування та управління часом у діяльності посадовців” взяли
активну участь державні службовці місцевих органів виконавчої влади.
Керівники та спеціалісти Головного управління Держгеокадастру у
Волинській області навчалися за програмою тематичного постійно діючого
семінару "Запобігання корупції у сферах державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування".
Відбулося ІІІ заняття тематичного постійно діючого семінару
"Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації"
для
заступників голів міських (міст обласного значення) рад, голів
райдержадміністрацій з економічних питань та начальників, головних
спеціалістів
управлінь/відділів
з
питань
регіонального
розвитку
райдержадміністрацій.

За активної участі слухачів пройшли ІІ заняття тематичного постійно
діючого семінару “Організаційно-правові засади діяльності органу виконавчої
влади” для керівників апаратів райдержадміністрацій.
Керівники апаратів райдержадміністрацій, представники громадських
організацій та вразливих груп населення взяли участь у тренінгу з е-урядування
та е-демократії (у рамках швейцарсько-української програми “Електронне
урядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP)) .
Пройшло навчання спеціалістів з питань організації та здійснення
публічних закупівель за навчальною програмою "Публічні закупівлі в Україні".
Посадові особи органів місцевого самоврядування, керівники,
представники та волонтери громадських організацій, особи з інвалідністю
Волинської області взяли участь у дводенному тематичному постійно діючому
семінарі "Проектний менеджмент".
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 програмами тематичних короткострокових
семінарів:
- "Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства" для
працівників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
окремих
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, які забезпечують співпрацю із засобами масової інформації та
громадськими організаціями;
- "Актуальні питання реалізації державної політики у галузі архівної справи"
для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських (міст
обласного значення) рад, ОТГ та керівників трудових архівів області;
- "Питання реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту"
для Начальники/головні спеціалісти райдержадміністрацій, які реалізують
державну політику у сфері фізичної культури та спорту, директорів/заступників
директорів з навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних
шкіл;
- "Культура усної та писемної фахової мови" для посадових осіб місцевих
органів влади;
- "Актуальні проблеми закладів культури в умовах децентралізації.
Партнерство районів та об'єднаних територіальних громад у вирішенні
проблемних питань галузі" для начальників відділів, завідувачів секторів
культури, культури і туризму райдержадміністрацій, виконавчих комітетів
міських (міст обласного значення) рад, начальників гуманітарних відділів ОТГ
області;

- "Організація роботи з документами та питання забезпечення доступу до
публічної інформації" для посадових осіб ОТГ, відповідальних за ведення
діловодства та для начальників загальних відділів, спеціалісти апаратів
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення)
рад.
У Цумані було проведено семінар-тренінг "Гендерно-орієнтоване
бюджетування для розвитку громад" для посадових осіб, представників
Цуманської селищної ОТГ.

