ПОГОДЖУЮ
Заступник голови Волинської обласної
державної адміністрації
___________________ С. МИШКОВЕЦЬ
_____ ____________ 2017 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління освіти, науки та
молоді обласної державної
адміністрації
_________________ Л. ПЛАХОТНА
_____ ______________ 2017 року

План роботи
управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації
на лютий 2017 року
№
з/п

1.

1.
2.
3.
4.
5.

Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Засідання колегії управління
Про результативність роботи установ та закладів освіти області у 2016 на виконання плану
році та завдання щодо реалізації освітньої політики в регіоні на 2017 роботи управління
рік (розширене засідання колегії)

Організаційні та аналітичні накази
Про підсумки проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського на виконання плану
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАН
роботи управління
Про підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських на виконання плану
олімпіад
роботи управління
Про проведення тренувально-відбіркових зборів для підготовки до на виконання плану
ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
роботи управління
Про проведення навчально-тренувальних зборів для підготовки на виконання плану
учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- роботи управління
дослідницьких робіт слухачів МАН
Про затвердження плану заходів з підготовки до проведення на виконання плану
фінального етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
роботи управління

Дата
проведення

Відповідальні

09.02.2017

Плахотна Л.В.
Соломіна Т.І.
Ткачук О.О.
Ничипорук Т.Д.
Сірук В.В.
Богданович О.І.

до 15.02.2017

Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.

до 27.02.2017
до 03.02.2017
до 20.02.2017
до 28.02.2017

Примітка

Олешко П.С.
Роговська Л.І.
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6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

1.
2.

Про проведення обласного семінару-практикуму для районних та
міських координаторів Міжнародного математичного конкурсу
“Кенгуру”
Про комплексне вивчення управлінської діяльності дирекції
Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Центр
освіти та соціально-педагогічної підтримки» щодо виконання основних
завдань, визначених Положенням про спеціальну загальноосвітню
школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного
та (або) розумового розвитку
Вивчення стану організації підвезення до місць навчання і додому
учнів загальноосвітніх навчальних закладів області у 2016/17 н.р.
Про підсумки роботи управлінь, відділів освіти, педагогічних
колективів ЗНЗ із превентивного виховання учнів у 2016 році та
завдання на 2017 рік
Про проведення обласного семінару для районних (міських)
координаторів Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної
вправності «Бобер»
Про призначення відповідального працівника за підбір та направлення
груп дітей для оздоровлення та відпочинку до ДП «УДЦ «Молода
гвардія», МДЦ «Артек»
Про підсумки фінансово-господарської діяльності установ обласного
підпорядкування за 2016 рік
Про вивчення управлінської діяльності відділу освіти ВолодимирВолинської райдержадміністрації щодо виконання Закону України
«Про загальну середню освіту»
Про комплексне вивчення управлінської діяльності Затурцівської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та
соціально-педагогічної підтримки»

на виконання плану
роботи управління

до 20.02.2017

Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.

на виконання плану
роботи управління

09-10.02.2017

Корець А.Й

на виконання плану
роботи управління
на виконання плану
роботи управління

до 28.02.2017

Самолюк О.С.

до 28.02.2017

Малащук О.Г.

на виконання плану
роботи управління

до 28.02.2017

Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.

на виконання плану
роботи управління

до 28.02.2017

Яремчук Л.Б.

на виконання плану
роботи управління
на виконання плану
роботи управління

28.02.2017

Ничипорук Т.Д.
Марчук О.М.
Соломіна Т.І.
Матвіюк В.С.

на виконання плану
роботи управління

Організаційна робота
Підготовка до проведення фінального етапу Всеукраїнської учнівської на виконання плану
олімпіади з біології
роботи управління
Вивчення стану забезпечення підвезення учнів та педагогічних на виконання плану
працівників до навчальних закладів
роботи управління

до 21.02.2017
до 09.02.2017

Корець А.Й.

протягом
місяця
протягом
місяця

Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Самолюк О.С.
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3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Проведення спеціальної перевірки відомостей про освіту осіб, які на виконання плану
протягом
претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій роботи управління
місяця
держави або органів місцевого самоврядування
Підготовка проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про
на виконання
протягом
склад обласної координаційної ради з питань національнопостанови КМУ
місяця
патріотичного виховання»
Інформаційна та контрольно-аналітична діяльність
Підготовка інформації про забезпечення дотримання конституційних
звіт
протягом
прав жителів Криму, Луганської та Донецької областей, які змушені
місяця
переселитися до інших регіонів України
Підготовка
інформації
про
медико-психологічний
супровід
довідка
до 20.02.2017
військовослужбовців,
мобілізованих
в
зону
проведення
антитерористичної операції
Формування та подання Міністерству соціальної політики України
звіт
до 20.02.2017
статистичного звіту за формою №2-ОБК «Звіт про охоплення дітей
шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти у
2016 році»
Узагальнення прогнозних статистичних показників МВК, РДА щодо
довідка
до 20.02.2017
оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році
Формування прогнозних показників щодо коштів, які передбачені у
довідка
до 15.02.2017
місцевих бюджетах РДА, МВК, об’єднаних територіальних громадах
на придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій у
2017 році на умовах співфінансування до субвенції з обласного
бюджету
Формування бази даних дітей пільгових категорій, які потребують
звіт
до 15.02.2017
оздоровлення у ДП «УДЦ «Молода гвардія», МДЦ «Артек» у 2017 році
Про стан фізичної культури та підготовки учнівської молоді до
довідка
протягом
військової служби у Збройних Силах України у 2016 -2017
місяця
навчальному році в навчальних закладах м.Ковеля
Про діяльність «Молодіжного центру Волині»
звіт
до 28.02.2017
Аналіз виконання рішення колегії щодо відповідності змісту
підготовки кваліфікованих робітників у ДПТНЗ «Камінь-Каширське
вище професійне училище» Державним стандартам ПТО

довідка

протягом
місяця

Павловіч Н.Д.
Скибінська М.В.

Скибінська М.В.
Скибінська М.В.
Яремчук Л.Б.

Яремчук Л.Б.
Яремчук Л.Б.

Яремчук Л.Б.
Шульга Ф.Ф.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
Полякова Л.В.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Вивчення професійної діяльності керівних кадрів Любомльського
професійного ліцею
Формування атестаційної справи ПТУ № 5 м. Ковеля

характеристика

до 10.02.2017

Полякова Л.В.

акт

Полякова Л.В.

Захист атестаційних матеріалів на засіданні Експертної ради
Акредитаційної комісії України ПТУ № 5 м. Ковеля
Вивчення професійної діяльності керівних кадрів ПТУ № 22 смт Луків

атестаційні справи

Вивчення та оцінка звіту про самоаналіз освітньої діяльності
Горохівського коледжу Львівського національного аграрного
університету
Захист атестаційних матеріалів на засіданні Експертної ради
Акредитаційної комісії України ПП «Скорпіон пульт», ЛВПУ,
Колківьке ВПУ, ВТНУХТ, ДП «АЗ №1»
Вивчення та оцінка звіту про самоаналіз освітньої діяльності
Нововолинського МНВК
Прийом та затвердження розрахунків до кошторису видатків
загального та спеціального фонду професійно-технічних навчальних
закладів на 2017 рік
Формування збірника «Аналіз діяльності ПТНЗ Волинської області за
2016 рік»

звіт про самоаналіз

протягом
місяця
протягом
місяця
протягом
місяця
протягом
місяця

Зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів ПТО на
2017 рік
Аналіз поточної та перспективної потреби ринку праці у
кваліфікованих робітничих кадрах та молодших спеціалістах на
підставі укладених угод ПТНЗ з підприємствами та організаціями
області
Аналіз анкетування випускників професійно-технічних навчальних
закладів 2016 року та роботодавців

характеристика

20.

Вишневська В. М.
Вишневська В. М.

атестаційні справи

протягом
місяця

Вишневська В. М.

звіт про самоаналіз

протягом
місяця
протягом
місяця

Ткачук О.О

збірник матеріалів

протягом
місяця

звіт

до 28.02.2017

Бубало Г.М.
Крикун М.А.
Редько І.М.
Соколова О.П.
Федорович Ю.О.
Редько І.М.

довідка

протягом
місяця

Крикун М.А.

довідка

протягом
місяця

Крикун М.А.

звіт

18.

19.

Полякова Л.В.

Редько І.М.
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21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Подання інформації Міністерству освіти і науки України про
здійснення моніторингу виплати та недопущення затримки заробітної
плати за січень 2017 року
Формування довідок
на зміну планових призначень обласного
бюджету освіти
Формування інформації департаменту фінансів про обсяги видатків,
передбачених в місцевих бюджетах на оздоровлення та відпочинок
дітей
Контроль щодо використання коштів обласного бюджету по установах
та організаціях, які одержують трансферти з місцевих бюджетів і по
яких складаються плани використання бюджетних коштів за 2016 рік
Формування довідок за доходами і видатками спеціального фонду

інформація

до 15.02.2017

Дружук І.В.

довідка

протягом
місяця
до 28.02.2017

Лагановська Н.А.

довідка

протягом
місяця

Лагановська Н.А.

довідка

протягом
місяця
28.02.2017

Панасюк О.М.
Ничипорук Т.Д.

09.02.2017

Хвесик Т.А.

28.02.2017
03.02.2017

Ничипорук Т.Д.
Хвесик Т.А.
Токарева М.А.

28.02.2017

Милайчук О.А.

28.02.2017

Милайчук О.А.

03.02.2017

Милайчук О.А.

15.02.2017
07.02.2017

Лучинець М.О.
Шагута С.О.

протягом
місяця

Соломіна Т.І.,
члени експертної
групи

довідка

Аналіз матеріалів ревізій обласних установ, проведених фінансовою
довідка
інспекцією в області у 2016 році
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
звіт
користь платників податку і сум утриманого з них податку за ІV
квартал 2016 року
Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та
звіт
організацій за 2016 рік
Узагальнення кількості актів, прийнятих управлінням освіти, науки та
звіт
молоді облдержадміністрації у січні 2017 року
Підготовка інформації в облдержадміністрацію про основні досягнення
звіт
в галузі освіти області протягом лютого 2017 року
Підготовка
інформації
про
виконання
плану
роботи
звіт
облдержадміністрації протягом лютого 2017 року
Підготовка звіту про діяльність управління освіти, науки та молоді
звіт
облдержадміністрації протягом січня 2017 року
Підготовка інформації щодо роботи автотранспорту за 2016 рік
звіт
Аналіз використання енергоносіїв в закладах освіти обласного
звіт
підпорядкування за січень 2017 року
Вивчення управлінської діяльності керівників, які атестуються у на виконання наказу
2016/2017 навчальному році
управління від
08.12.2016 № 664

Лагановська Н.А.
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36.

Вивчення управлінської діяльності відділу освіти Володимир- доповідна записка
Волинської райдержадміністрації щодо виконання Закону України
«Про загальну середню освіту»

23-24.02.2017

1.

Комплексне вивчення управлінської діяльності Затурцівської довідка
09-10.02.2017
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та
соціально-педагогічної підтримки»
Моніторинг начальних досягнень учнів ЗНЗ Вололдимир-Волинського довідка
22.02.2017
району
Про стан виконання пропозицій за результатами проведення дня доповідна записка
20-21.02.2017
управління освіти в Устилузькій та Зимненській ОТГ
Управлінська діяльність з керівниками установ та закладів освіти області
Обласний семінар-практикум для організаторів районних (міських) на виконання плану
22.02.2017
виставок-конкурсів з науково-технічної творчості учнівської молоді роботи управління
«Виставкова діяльність – гармонія трьох понять: треба, важко,
прекрасно» (Центр науково-технічної творчості учнівської молоді)
Регіональний семінар з питань національно-патріотичного виховання на виконання плану
23.02.2017
дітей та молоді, впровадження Всеукраїнської дитячо-юнацької роботи управління
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») «Підготовка до
організації та проведення гри «Сокіл « («Джура»)
Обласний семінар-практикум для керівників гуртків загальноосвітніх на виконання плану
28.02.2017
та позашкільних навчальних закладів «Підготовка вихованців до участі роботи управління
в масових заходах із судномодельного спорту. Базові кроки» (Центр
науково-технічної творчості учнівської молоді)
Нарада за участю керівників та головних бухгалтерів обласних установ на виконання плану до 28.02.2017
«Аналіз фінансово-господарської діяльності обласних установ за 2016 рік роботи управління
та основні напрямки роботи на 2017 рік»
Організаційно-масові заходи
ІІІ тур обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- на виконання плану
04.02.2017
дослідницьких робіт МАН
роботи управління

2.

Фінальний етап VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

37.
38.
39.

1.

2.

3.

4.

на виконання
наказу МОН

04.02.2017

Соломіна Т.І.
Матвіюк В.С.,
члени робочої
групи
Корець А.Й.,
члени робочої
групи
Матвіюк В.С.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
Ничипорук Т.Д.
Марчук О.М.
Соломіна Т.І.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
6

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з:
на виконання
- інформатики,
наказу МОН
- інформаційних технологій (Луцький педагогічний коледж, ВІППО)
Обласний тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв на виконання плану
навчальних закладів «Край, в якому я живу» (Центр туризму, спорту та роботи управління
екскурсій)
Обласний студентський форум щодо формування стратегічного плану на виконання плану
роботи Студентської ради Волині (Волинська державна обласна роботи управління
універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки)
Фінальний етап ХVІІ Міжнародного конкурсу знавців української
на виконання
мови імені Петра Яцика (Волинський ліцей-інтернат)
наказу МОН
Кубок області серед юнаків з пішохідного туризму в закритих
приміщеннях (І етап) (Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села
Мизове Старовижівського району)
Участь школярів області у Чемпіонаті України з інформаційних
технологій «Екософт - 2017» (м. Київ)
Обласні відкриті заочні змагання з радіозв’язку на коротких хвилях
«Лісова пісня», пам’яті Лесі Українки
Обласний конкурс юних читців, присвячений 146-ій річниці від дня
народження Лесі Українки (Волинський державний центр естетичного
виховання учнів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних
навчальних закладів)
Обласний конкурс-захист науково-дослідницьких, винахідницьких та
раціоналізаторських розробок з науково-технічного напряму

04-05.02.2017
11-12.02.2017
08.02.2017

Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.

09.02.2017

Ткачук О.О.
Ткачук З.М.

19.02.2017

Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.

на виконання плану
роботи управління

19.02.2017

на виконання плану
роботи управління
на виконання плану
роботи управління
на виконання плану
роботи управління

21-23.02.2017

на виконання плану
роботи управління

24.02.2017

Участь школярів області у Всеукраїнських Відкритих змаганнях на виконання плану
учнівської молоді на Кубок України з авіамодельного спорту роботи управління
(повітряний бій) «Кубок пам’яті Небесної сотні» (м. Київ)

23.02.2017
23.02.2017

24-27.02.2017

Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
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Обласний етап Міжнародного конкурсу
спрямованості «Вода ‒джерело життя»

еколого-валеологічної на виконання плану
роботи управління

до 25.02.2017

Малащук О.Г.
Остапчук В.А.

Фінал конкурсу молодіжних проектів від програми Активні громадяни на виконання плану
– Британська Рада в Україні (м. Луцьк)
роботи управління
Обласний фестиваль «Веселі старти» серед учнів 3-4 класів під гаслом на виконання плану
«Здорові діти – здорова нація»
роботи управління
ХV Спортивні ігри школярів Волині з баскетболу
на виконання плану
роботи управління
ХХІV обласна спартакіада серед учнів ПТНЗ з волейболу (д.) на виконання плану
(м Любомль)
роботи управління
ХІ Спартакіада Волині серед обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів з на виконання плану
баскетболу
роботи управління
ХІІІ Спартакіада Волині серед спеціальних загальноосвітніх шкіл- на виконання плану
інтернатів з міні-волейболу (юнаки, дівчата)
роботи управління
Участь школярів області у Всеукраїнському конкурсі дитячого на виконання плану
малюнку «Безпека дорожнього руху – це життя»
роботи управління
Тренувально-відбіркові збори для підготовки збірної Волині до на виконання плану
ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
роботи управління

27-28.02.2017

Регіональний конкурс проектів молодіжних ініціатив на території на виконання плану
Волинської області.
роботи управління
Творчі звіти професійно-технічних навчальних закладів
на виконання плану
роботи управління

протягом
місяця
протягом
місяця

Турнір юних натуралістів (заочно)

протягом
місяця
протягом
місяця

Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
Ткачук О.О.
Новосад В.П.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Плахотна Л.В.
Ващук Н.Д.
Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
Ткачук О.О.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Фенологічна кампанія «Вишнева Україна 2017»

на виконання плану
роботи управління
на виконання плану
роботи управління

28.02.2017
до 28.02.2017
до 28.02.2017
до 28.02.2017
до 28.02.2017
до 28.02.2017
протягом
місяця
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