Інформація
про роботу Центру за грудень 2017 року
Впродовж грудня 2017 року проведено 13 навчальних заходів, в яких взяли
участь 511 осіб, з них 216 державних службовців, 178 посадових осіб
місцевого самоврядування, 117 працівників підприємств, установ і організацій.
Відбулися виїзні заняття у рамках тематичних постійно діючих семінарів:
“Проектний менеджмент" для державних службовців, посадових осіб місцевих
органів державної влади, органів місцевого самоврядування ВолодимирВолинського району, зацікавлених у залученні інвестицій та реалізації проектів
(38 осіб) та "Законодавство у сфері служби в органах місцевого
самоврядування"
для
посадових
осіб
місцевого
самоврядування
Нововолинської міської ради (61 особа).
Спільно з Центром розвитку місцевого самоврядування у Волинській
області у рамках тематичного постійно діючого семінару “Актуальні питання
діяльності органів місцевого самоврядування” проведено тренінги: "Реалізація
повноважень об'єднаних територіальних громад у сфері бюджету в умовах
фінансової децентралізації та з урахуванням вимог щодо програмно-цільового
бюджетування" для голів та працівників фінансових підрозділів об'єднаних
територіальних громад області (14 осіб), “Державна статистична звітність
закладів культури” для фахівців, які опікуються питаннями культури, та
представників закладів культури об'єднаних територіальних громад області
(33 особи).
Відбулися тематичні короткострокові семінари: “Діловодство та
документування в органах місцевого самоврядування” для спеціалістів
виконавчих комітетів об’єднаних територіальних громад, відповідальних за
ведення діловодства (38 осіб), “Запобігання корупції у сферах державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування” для керівників та
спеціалістів головного управління Держгеокадастру у Волинській області
(21 особа).
Для
державних службовців
апарату,
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, окремих територіальних органів міністерств та інших
центральних
органів
виконавчої
влади
проведено
тематичний
короткостроковий семінар - тренінг “Організаційні цінності в системі
державного управління”
(17 осіб).
За сприяння швейцарсько-української програми “Електронне урядування
задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP) для публічних службовців
обласної та районних державних адміністрацій відбувся тренінг з е-урядування
та е-демократії у рамках тематичного постійно діючого семінару "Школа
електронного урядування" (22 особи).
Відповідно до договору з Східноєвропейським національним
університетом імені Лесі Українки щодо дослідження психологічного стану
особистості в установах і організаціях проведено тренінг "Психічне здоров'я на

робочому місці" для державних службовці апарату, структурних підрозділів
облдержадміністрації, окремих територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади області, вперше прийнятих на державну
службу та які впродовж останніх трьох років не підвищували кваліфікацію (34
особи).
У режимі відеоселекторного зв'язку проведено тематичні зустрічі: у
рамках навчання за програмою тематичного постійно діючого семінару
"Правові та практичні аспекти організації діяльності служб персоналу в органах
виконавчої влади” для керівників апаратів, начальників, спеціалістів служб
персоналу апаратів та окремих структурних підрозділів, начальників управлінь,
відділів, спеціалістів райдержадміністрацій (56 осіб) та з питань введення в дію
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” для голів, заступників голів
райдержадміністрацій, об'єднаних територіальних громад, сільських, селищних
рад,
начальників
відділів,
спеціалістів
структурних
підрозділів
райдержадміністрацій та об'єднаних територіальних громад, сільських,
селищних рад, які опікуються питаннями екології (73 особи).
Спеціалісти з питань організації та здійснення закупівель навчалися за
програмою тематичного постійно діючого семінару "Правові та практичні
аспекти державних закупівель в Україні. Електронні закупівлі" (всього 104
особи).

