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 травень 2017 року
№
з/п

1.

2.
3.
4.

1.
2.

Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Дата
проведення

Засідання колегії управління
Про управлінську діяльність відділу освіти Камінь-Каширської на виконання плану до 31.05.2017
райдержадміністрації щодо виконання Закону України «Про загальну роботи управління
середню освіту»
Про стан забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників
до навчальних закладів
Про стан підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у
школі
Про хід виконання постанови КМУ від 07.06.1999 року № 992 «Про
затвердження Порядку надання робочих місць для проходження
учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів
виробничого навчання та виробничої практики» у Ковельському
професійному ліцеї
Організаційні та аналітичні накази
Про проведення обласного свята відзначення обдарованої учнівської на виконання плану до 10.05.2017
молоді та її наставників «Творча обдарованість»
роботи управління
Про проведення очної сесії для слухачів заочної віртуальної школи на виконання плану до 25.05.2017
КУ «Волинська обласна МАН»
роботи управління

Відповідальні

Примітка

Соломіна Т.І.
Матвіюк В.С.
Соломіна Т.І.
Самолюк О.С.
Соломіна Т.І.
Ткачук О.О.
Полякова Л.В.

Соломіна Т.І.
Роговська Л.І.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
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3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

Про затвердження складу державних атестаційних комісій в
загальноосвітніх навчальних закладах обласного підпорядкування
Про затвердження апеляційних комісій з предметів державної
підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах
обласного підпорядкування
Про проведення щорічних звітів керівників навчальних закладів
обласного підпорядкування
Про виконання рішення колегії від 15 червня 2016 року № 3/1 «Про
управлінську діяльність управління освіти виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради щодо виконання основних
завдань, визначених Законом України «Про загальну середню
освіту»
Про стан виконання рішення колегії управління освіти, науки та
молоді облдержадміністрації від 05.05.2016 (протокол №2/1) «Про
управлінську діяльність відділу освіти та молоді Шацької
райдержадміністрації щодо виконання Закону України «Про освіту»
Про перевірку готовності
позаміських дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку до літнього оздоровчого сезону
Про направлення групи дітей до ДП «УДЦ «Молода гвардія», МДЦ
«Артек»
Про проведення семінару-навчання для спеціалістів структурних
підрозділів виконкомів міських рад, райдержадміністрацій, до
компетенції яких віднесено питання організації та проведення
оздоровлення і відпочинку дітей
Про проведення обласного свята професійно-технічної освіти

на виконання плану до 31.05.2017
роботи управління
на виконання плану до 31.05.2017
роботи управління

Соломіна Т.І.
Богданович О.І.
Соломіна Т.І.
Богданович О.І.

на виконання плану до 31.05.2017
роботи управління
на виконання плану до 31.05.2017
роботи управління

Корець А.Й

на виконання плану до 31.05.2017
роботи управління

Самолюк О.С.

на виконання плану до 25.05.2017
роботи управління
на виконання плану до 31.05.2017
роботи управління
на виконання плану 11.05.2017
роботи управління

Яремчук Л.Б.

Корець А.Й

Яремчук Л.Б.
Яремчук Л.Б.

на виконання плану до 19.05.2017
роботи управління
Про формування регіонального замовлення на підготовку робітничих на виконання плану до 31.05.2017
кадрів в ПТНЗ області
роботи управління
Про розвиток державно-приватного партнерства в ПТНЗ області
на виконання плану до 31.05.2017
роботи управління

Ткачук О.О.
Полякова Л.В.
Ткачук О.О.
Крикун М.А.
Ткачук О.О.
Полякова Л.В.

Про виплату щорічних Премій Волинської обласної ради та на виконання плану до 31.05.2017
Волинської обласної державної адміністрації за заслуги в галузі роботи управління
науки

Павловіч Н.Д.
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15.
16.
17.
18.
19.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Про підготовку закладів освіти до нового 2017-2018 навчального на виконання плану
року та до роботи в зимових умовах
роботи управління
Про підсумки проведення КВН юних інспекторів руху
на виконання плану
роботи управління
Про проведення обласного збору-змагань «Школа безпеки»
на виконання плану
роботи управління
Про проведення обласного огляду-фіналу роботи загонів юних на виконання плану
інспекторів руху
роботи управління
Про підсумки атестації педагогічних працівників
на виконання плану
роботи управління
Організаційна робота
Підготовка матеріалів на відзначення переможців Всеукраїнських на виконання плану
учнівських олімпіад і конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт роботи управління
МАН та їх наставників на святі «Творча обдарованість»
Підготовка до проведення науково-практичного семінару на базі на виконання плану
Володимир-Волинської
спеціалізованої
школи-інтернату роботи управління
І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»
Перевірка (виїзди) стану готовності до літнього оздоровчого сезону на виконання плану
позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку різних роботи управління
форм власності та підпорядкування
Підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації:
на виконання плану
1. «Про організацію та проведення оздоровлення і відпочинку дітей у 2017 роботи управління

до 31.05.2017

Сірук В.В.

до 31.05.2017

Ващук Н.Д.

до 31.05.2017

Ващук Н.Д.

до 31.05.2017

Ващук Н.Д.

до 31.05.2017

Богданович О.І.

до 16.05.2017

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

до 17.05.2017
до 25.05.2017

Яремчук Л.Б.
Скибінська М.В.

до 20.05.2017

Яремчук Л.Б.

на виконання плану до 30.05.2017
роботи управління

Яремчук Л.Б.

на виконання плану протягом
роботи управління
місяця

Павловіч Н.Д.

році»;
2. «Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2017 році Обласної
цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016–
2020 роки»;
3. «Про новий склад обласної міжвідомчої комісії з питань підготовки та
проведення оздоровлення і відпочинку дітей»

Підготовка та проведення розширеного засідання обласної
міжвідомчої комісії з питань організації та проведення оздоровлення і
відпочинку дітей з питання «Про стан готовності до літньої
оздоровчої кампанії 2017 року»
Збір інформації та порушення клопотання перед Міністерством
освіти і науки України про нагородження відомчими
заохочувальними відзнаками педагогічних працівників області
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7.
8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Видача додатків до атестатів та свідоцтв про базову загальну середню на виконання плану протягом
освіту
роботи управління
місяця
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
Інформаційна та контрольно-аналітична діяльність
Вивчення діяльності Ковельського професійного ліцею з метою довідка
до 19.05.2017
підготовки до колегії управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації
Про виконання рішення колегії від 15 червня 2016 року, № 3/1 «Про доповідна записка
до 31.05.2017
управлінську діяльність управління освіти виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради щодо виконання основних
завдань, визначених Законом України «Про загальну середню
освіту»
Підготовка інформації про забезпечення дотримання конституційних звіт
до 31.05.2017
прав жителів Криму, Луганської та Донецької областей, які змушені
переселитися до інших регіонів України
Підготовка інформації про медико-психологічний супровід довідка
до 31.05.2017
військовослужбовців,
мобілізованих
в
зону
проведення
антитерористичної операції
Подання статистичних показників у Міністерство соціальної довідка
до 31.05.2017
політики України щодо оздоровлення та відпочинку дітей області у
травні 2017 року
Про стан фізичної культури та підготовки учнівської молоді до довідка
до 31.05.2017
військової служби у Збройних Силах України у 2016-2017
навчальному році в навчальних закладах Шацького району
Аналіз та узагальнення інформації про стан організації виробничої довідка
до 31.05.2017
практики у ПТНЗ області
Проведення атестаційної експертизи з окремих професій довідка
до 31.05.2017
Ковельського професійного ліцею
Проведення атестаційної експертизи Горохівського коледжу висновки
до 31.05.2017
Львівського національного аграрного університету, Оваднівського
професійного ліцею та Локачинської філії

Сірук В.В.
Шагута С.О.
Павловіч Н.Д.

Полякова Л.В.
Корець А.Й.

Скибінська М.В.
Скибінська М.В.
Яремчук Л.Б.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Полякова Л.В.
Полякова Л.В.
Вишневська В. М.
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Про діяльність «Молодіжного центру Волині»

звіт

до 05.05.2017

Проведення атестаційної експертизи Нововолинського МНВК
Аналіз та узагальнення інформації про державне/регіональне
замовлення на підготовку робітничих кадрів в професійно-технічних
навчальних закладах області на 2017 рік
Подання інформації Міністерству освіти і науки України про
здійснення моніторингу виплати та недопущення затримки заробітної
плати за квітень 2017 року
Перевірка та подання інформації на затвердження штатних розписів
та тарифікаційних списків працівників установ освіти обласного
підпорядкування станом на 1 травня 2016 року
Перевірка планування фонду заробітної плати працівників Центру
естетичного виховання на 2017 рік
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
Надання інформації в департамент фінансів про обсяги видатків
місцевих бюджетів на реалізацію заходів Загальнодержавної
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини»
Надання відомостей в управління МВС України у Волинській області
щодо отримання та освоєння коштів бюджетів усіх рівнів
Формування довідок за доходами і видатками спеціального фонду
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податку, і сум, утриманого з них податку, за І
квартал 2017
Узагальнення кількості актів, прийнятих управлінням освіти, науки
та молоді облдержадміністрації у квітні 2017 року
Перевірка
діяльності
шкільних
бібліотек
загальноосвітніх
навчальних закладів м.Ковель

акт
лист

до 31.05.2017
до 31.05.2017

Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
Найдич М.А.
Ткачук О.О.
Крикун М.А.

інформація

до 31.05.2017

Дружук І.В.

з метою організації до 31.05.2017
бюджетного
процесу
довідка
до 31.05.2017

Дружук І.В.

з метою організації до 31.05.2017
бюджетного процесу
довідка
до 08.05.2017

Лагановська Н.А.

довідка

до 08.05.2017

Лагановська Н.А.

довідка

до 08.05.2017

Панасюк О.М.

довідка
звіт

до 31.05.2017
до 10.05.2017

Панасюк О.М.
Хвесик Т.А.

звіт

05.05.2017

Токарева М.А.

довідка

до 31.05.2017

Демкова С.Є.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

Дружук І.В.

Лагановська Н.А.

5

24.
25.
26.
27.
28.

1.

2.
3.

4.

5.

Аналіз використання енергоносіїв в закладах освіти обласного звіт
08.05.2017
підпорядкування за 4 місяці 2017 року
Підготовка інформації в облдержадміністрацію про основні звіт
31.05.2017
досягнення в галузі освіти області протягом травня 2017 року
Підготовка
інформації
про
виконання
плану
роботи звіт
31.05.2017
облдержадміністрації протягом травня 2017 року
Підготовка звіту про діяльність управління освіти, науки та молоді звіт
05.05.2017
облдержадміністрації протягом квітня 2017 року
Про вивчення управлінської діяльності відділу освіти Камінь- доповідна записка
до 31.05.2017
Каширської райдержадміністрації щодо виконання Закону України
«Про загальну середню освіту»
Управлінська діяльність з керівниками установ та закладів освіти області
Обласний семінар-практикум керівників, тренерів команд з на виконання плану 10.05.2017
підготовки до участі в обласних туристсько-спортивних заходах та роботи управління
відповідальних за проведення гри «Сокіл» («Джура») в районах та
містах області «Національно-патріотичне виховання – один із
пріоритетних напрямів системи виховання учнівської та студентської
молоді»
Семінар суддів ХІІ Обласного Фестивалю фізичної культури та на виконання плану 10.04.2017
військово-патріотичного виховання учнівської молоді Волині (ЦТСЕ) роботи управління
Навчання керівників відділів освіти райдержадміністрацій, міських на виконання листа 10-12.05.2017
(міст обласного значення) рад
облдержадміністрації
Розширена нарада з питань готовності навчальних закладів області до на виконання плану 11.05.2017
проведення ЗНО у 2017 році за участю заступника голови Волинської роботи управління
обласної державної адміністрації Мишковець С.Є., представника
Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти та
керівників структурних підрозділів, відповідальних за створення
безпечних умов під час проведення ЗНО (Волинський інститут
післядипломної педагогічної освіти)
Всеукраїнський
навчально-практичний
семінар
з
питань на виконання плану 17-18.05.2017
реформування системи інтернатних закладів у рамках впровадження роботи управління
експериментальної діяльності всеукраїнського рівня (ВолодимирВолинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Центр освіти
та соціально-педагогічної підтримки»)

Шагута С.О.
Милайчук О.А.
Милайчук О.А.
Милайчук О.А.
Соломіна Т.І.
Матвіюк В.С.,
члени роб. групи
Соломіна.Т.І.
Ткачук О.О.
Малащук О.Г
Толстіхін Л.М.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Соломіна Т.І.
Соломіна Т.І.
Олешко С.П.

Плахотна Л.В.
Соломіна Т.І.
Корець А.Й.
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6.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Участь у щорічних звітах керівників навчальних закладів обласного на виконання плану протягом
підпорядкування
роботи управління
місяця
Організаційно-масові заходи
Підсумковий іспит для випускників обласної очно-заочної на виконання плану
біологічної школи
роботи управління
Обласний конкурс-виставка дитячої творчості з виготовлення на виконання плану
державної символіки «Знаю, горджуся, шаную!» (номінація «Герб роботи управління
України») (Волинський державний центр естетичного виховання
учнів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних навчальних
закладів)
Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних на виконання плану
(м. Рожище)
роботи управління
ХХIV Обласна спартакіада серед учнів ПТНЗ з легкої атлетики на виконання плану
(стадіон «Олімп», м. Володимир-Волинський)
роботи управління
ХІ Спартакіада Волині серед обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів:
на виконання плану
- з міні-футболу (дівчата) (Володимир-Волинська спеціалізована роботи управління
школа-інтернат
І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціальнопедагогічної підтримки»);
- з легкоатлетичного кросу (с. Гаразджа Луцького району)
ХІІІ Всеукраїнська Універсіада з легкої атлетики серед студентів ВНЗ на виконання плану
ІІІ-ІV р.а. (стадіон «Авангард», м.Луцьк)
роботи управління
Обласний конкурс «День рослин - 2017» (заочно)
на виконання плану
роботи управління
ХІІ Обласний Фестиваль фізичної культури та військово- на виконання плану
патріотичного виховання учнівської молоді Волині (с. Соловичі роботи управління
Турійського району)

03.05.2017
04.05.2017

04.05.2017
04.05.2017

06-07.05.2017

17.05.2017
06-08.05.2017
до 10.05.2017
10-14.05.2017

Виставка творчих робіт обласного конкурсу
«Таланти на виконання плану 11.05.2017
ІІІ тисячоліття» (номінація «Образотворче та декоративно- роботи управління
ужиткове мистецтво») (Волинський державний центр естетичного
виховання учнів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних
навчальних закладів)

Соломіна Т.І.
Корець А.Й.,
працівники
відділу
Роговська Л.І.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.

Соломіна Т.І.
Ващук Н.Д.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.

Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Соломіна Т.І.
Ткачук О.О.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
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10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

ХХIV Обласна спартакіада з легкої атлетики серед студентів ВНЗ ІІІ р.а. (Любешівська дитячо-юнацька спортивна школа)
Обласне свято відзначення обдарованої учнівської молоді та її
наставників «Творча обдарованість» (Палац культури м. Луцька)
Нагородження
переможців
обласного
конкурсу-марафону
Волинського мальованого рушника «І на тім рушникові...»
(Волинський державний центр естетичного виховання учнів
загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних навчальних закладів)
ХV Спортивні ігри школярів Волині (с. Гаразджа Луцького району)

на виконання плану 11.05.2017
роботи управління
на виконання плану 16.05.2017
роботи управління
на виконання плану 17.05.2017
роботи управління

Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Соломіна Т.І.
Роговська Л.І.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.

на виконання плану 17.05.2017
роботи управління
Свято вшанування учасників Всеукраїнського конкурсу «Учитель на виконання плану 18.05.2017
року – 2017» (Палац учнівської молоді м. Луцька)
роботи управління
ХХІІ Обласна спартакіада «Здоров’я» з настільного тенісу серед
викладачів ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ р.а. (Камінь-Каширське ВПУ)
Обласний фестиваль художньої творчості учнів загальноосвітніх шкіл та
позашкільних навчальних закладів «Дитинства веселковий світ».
Обласний конкурс оркестрів та ансамблів духових інструментів «На
марші миру» (в рамках фестивалю) (Театральний майдан м. Луцька)
ХV Спортивні ігри школярів Волині з настільного тенісу
(Рожищенська районна дитячо-юнацька спортивна школа)
Обласні змагання учнівської молоді зі спортивної радіопеленгації
(Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Сонячний» Центру
туризму, спорту та екскурсій)
Обласний турнір юних фізиків (Волинський обласний ліцей з
посиленою військово-фізичною підготовкою)
ХІІІ Спартакіада Волині з міні-футболу (юнаки, дівчата) серед
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (Рожищенський
навчально-реабілітаційний центр)
Творчий звіт гуртків Волинського державного центру естетичного
виховання «Дитячі мрії тут навчаються літати, щоб ніколи не
згубитися в житті» (Палац культури м. Луцька)
Обласні змагання з авіамодельного спорту серед учнівської молоді
(навчальні заклади міста Ковеля)

на виконання плану 18-19.05.2017
роботи управління
на виконання плану 19.05.2017
роботи управління

Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.

на виконання плану 19-21.05.2017
роботи управління
на виконання плану 19-21.05.2017
роботи управління

Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.

на виконання плану 21.05.2017
роботи управління
на виконання плану 23.05.2017
роботи управління

Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.

на виконання плану 24.05.2017
роботи управління

Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.

на виконання плану 24-25.05.2017
роботи управління
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23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

Обласне Свято професійно-технічної освіти «Україно моя, ти одна, як на виконання плану 25.05.2017
життя» (Театральний майдан м. Луцька)
роботи управління
Свято останнього дзвоника. Випускні вечори у навчальних закладах. на виконання плану 26-31.05.2017
Вручення атестатів про повну загальну середню освіту випускникам роботи управління
11 класів (навчальні заклади області)

Ткачук О.О.
Парфенюк З.І.
Дідик О.О.
Соломіна Т.І.
Ткачук О.О.,
спеціалісти
управління

Обласний етап конкурсу молодіжних інновацій та творчих проектів на виконання плану 28.05.2017
“Майбутнє України” (Волинський обласний ліцей з посиленою роботи управління
військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної сотні)
Сесія для слухачів заочної школи ВО МАН
на виконання плану 13-14.05.2017
роботи управління
на виконання плану протягом
Обласний заочний конкурс «Юні літератори Волині»

Ткачук О.О.
Ткачук З.М.

Обласний заочний інтернет-конкурс дитячих відеороликів на
військово-патріотичну тематику
Пластовий семінар (Луцька станиця «Національна скаутська
організація України»)

на виконання плану протягом
роботи управління
місяця
на виконання плану 12-14.05.2017
роботи управління

Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
Найдич М. А.
Мисан В. І.

«PROFIT DAY» в рамках проекту «проведення всеукраїнської молодіжної
акції вакансій та карєри, зокрема для внутрішньо переміщених осіб та
вразливих
категорій
молоді»
(ВМГО
«Молодіжний
центр
працевлаштування»)
Фестиваль «Студентська республіка» (Студентська рада Волині)

на виконання листа 17.05 2017
Міністерства молоді
та спорту

Найдич М. А.
Лавринюк П. П.

на виконання плану 26-28.05.2017
роботи управління

Найдич М. А.

Обласний конкурс «Барвистий світ домашніх улюбленців»
(Волинський обласний еколого-натуралістичний центр)
«Профорієнтація».
Інформаційно-консультаційні
послуги
(Молодіжний центр праці)
Заходи програми «Сприяння зайнятості молоді» (Молодіжний центр
праці)

на виконання плану 31.05.2017
роботи управління
на виконання плану до 31.05.2017
роботи управління
на виконання плану до 31.05.2017
роботи управління

Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Найдич М. А.
Лавринюк П. П.
Найдич М. А.
Лавринюк П. П.

роботи управління

місяця

Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.

9

