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 червень 2017 року
№
з/п
1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу
Засідання колегії управління
Про управлінську діяльність відділу освіти Камінь-Каширської
райдержадміністрації щодо виконання Закону України «Про загальну
середню освіту»
Про стан забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників
до навчальних закладів
Про стан підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у на виконання плану
роботи управління
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 дослідно-експериментальної діяльності на базі на виконання плану
загальноосвітніх навчальних закладів регіонального рівня
роботи управління
Про організацію і проведення деравної підсумкової атестації за курс на виконання плану
початкової, базової та повної загальної середньої освіти в ЗНЗ роботи управління
обласного підппорядкування
Про проведення обласних літніх профільних шкіл Волинської обласної на виконання плану
МАН
роботи управління

Дата
проведення

Відповідальні

Примітка

Соломіна Т.І.
Матвіюк В.С.

07.06.2017

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

до 20.06.2017 Роговська Л.І.
до 30.06.2017 Соломіна Т.І.
Богданович О.І.
до 30.06.2017 Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
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4.
5.
6.
7.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.

Про стан організації передвипускної практики у професійно-технічних на виконання плану
навчальних закладах області
роботи управління
Про нагородження педагогічних працівників області за результатами
роботи в 2016/2017 навчальному році
Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського фестивалю
Дружин юних пожежних-рятівників
Про підсумки проведення обласного збору-змагань «Школа безпеки»

на виконання плану
роботи управління
на виконання плану
роботи управління
на виконання плану
роботи управління
Організаційна робота
Підготовка матеріалів на призначення стипендій Президента України на виконання плану
переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту роботи управління
науково-дослідницьких робіт МАН України
Забезпечити проведення державної атестації позаміського закладу на виконання плану
оздоровлення та відпочинку дітей «Світанок» обласної організації роботи управління
профспілки працівників державних установ
Забезпечення підготовки та проведення виїзного засідання обласної на виконання плану
міжвідомчої комісії з питань організації та проведення оздоровлення і роботи управління
відпочинку дітей у Ковельському районі
Направлення груп дітей до ДП «УДЦ «Молода гвардія», МДЦ «Артек» на виконання плану
роботи управління
Аналіз стану організації передвипускної практики у професійно- на виконання плану
технічних навчальних закладах області
роботи управління

до 30.06.2017 Ткачук О.О.
Полякова Л.В.
Федорович Ю.О.
до 30.06.2017 Павловіч Н.Д.
до 30.06.2017 Ващук Н.Д.
до 30.06.2017 Ващук Н.Д.
до 30.06.2017 Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
до 30.06.2017 Яремчук Л.Б.

08.06.2017

Яремчук Л.Б.

протягом
місяця
протягом
місяця

Яремчук Л.Б.
Ткачук О.О.
Полякова Л.В.
Федорович Ю.О.
Ткачук О. О.
Полякова Л.В.
Павловіч Н.Д.

Участь у зборах трудових колективів ПТНЗ щодо щорічного звіту на виконання плану
протягом
директора
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
Підготовка інформації про забезпечення дотримання конституційних
звіт
до 30.06.2017 Скибінська М.В.
прав жителів Криму, Луганської та Донецької областей, які змушені
переселитися до інших регіонів України

2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

Підготовка
інформації
про
медико-психологічний
супровід
військовослужбовців,
мобілізованих
в
зону
проведення
антитерористичної операції
Подання статистичної інформації у Міністерство соціальної політики
щодо перебігу літньої оздоровчої кампанії в області у червні 2017 року
Аналіз та узагальнення інформації про стан організації передвипускної
практики у ПТНЗ області
Аналіз та узагальнення інформації про стан організації державної
кваліфікаційної атестації у ПТНЗ області
Формування атестаційної справи Ковельського професійного ліцею

довідка

до 30.06.2017 Скибінська М.В.

довідка

до 30.06.2017 Яремчук Л.Б.

Захист атестаційних матеріалів на засіданні Експертної ради
Акредитаційної комісії України Ковельського професійного ліцею
Підготовка акта атестаційної експертизи та Висновків РЕР
Горохівського коледжу Львівського національного аграрного
університету
Про діяльність «Молодіжного центру Волині»

акт

довідка

30.06.2017

довідка

30.06.2017

акт

протягом
місяця
протягом
місяця
відмова

акт
звіт

Підготовка акта атестаційної експертизи та висновків РЕР
акт
Нововолинського МНВК
Проведення атестаційної експертизи Аварійно-рятувального загону
висновки
спеціального призначення Управління державної служби з
надзвичайних ситуацій
Проведення засідання Волинської регіональної експертної ради. атестаційні справи
Захист матеріалів на засіданнях експертної ради з ліцензування та
атестації ПТНЗ при АК України
Подання інформації Міністерству освіти і науки України про
інформація
здійснення моніторингу виплати та недопущення затримки заробітної
плати за травень 2017 року
Надання інформації Міністерству освіти і науки України про обсяги
звіт
видатків на виплату відпускних та коштів на оздоровлення
педагогічним працівникам області у червні 2017 року
Перевірка планування фонду заробітної плати працівників
довідка
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру на 2017 рік

Ткачук О. О.
Полякова Л.В.
Ткачук О. О.
Полякова Л.В.
Полякова Л.В.
Полякова Л.В.
Вишневська В. М.

Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
до 30.06.2017 Ткачук О.О.
06.06.2017

до 30.06.2017 Ткачук О.О.
протягом
місяця

Ткачук О.О.
Вишневська В.М.

до 30.06.2017 Дружук І.В.
до 30.06.2017 Дружук І.В.
протягом
місяця

Дружук І.В.
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16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

1.

Формування довідок
на зміну планових призначень обласного
довідка
протягом
Лагановська Н.А.
бюджету освіти
місяця
Формування інформації департаменту фінансів про обсяги видатків,
довідка
протягом
Лагановська Н.А.
передбачених в місцевих бюджетах на оздоровлення та відпочинок
місяця
дітей
Надання інформації в департамент фінансів про обсяги видатків
довідка
протягом
Лагановська Н.А.
місцевих бюджетів на реалізацію заходів Загальнодержавної програми
місяця
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини»
Формування довідок за доходами і видатками спеціального фонду
довідка
протягом місяця Лагановська Н.А.
Узагальнення інформації про хід підготовки закладів освіти області до
довідка
до 30.06.2017 Сірук В.В.
нового 2017-2018 навчального року і до роботи в зимових умовах
Узагальнення інформації про хід підготовки закладів освіти області до
звіт
протягом
Сірук В.В.
роботи в зимових умовах
місяця
Щорічний аналіз придатних для використання підручників і
звіт
протягом
Демкова С.Є.
навчальних посібників та визначення потреби в нових на наступний
місяця
навчальний рік (у Єдиній системі централізованого електронного
обліку підручників)
Узагальнення кількості актів, прийнятих управлінням освіти, науки та
звіт
05.06.2017
Токарева М.А.
молоді облдержадміністрації у травні 2017 року
Аналіз використання енергоносіїв в закладах освіти обласного
звіт
07.06.2017
Шагута С.О.
підпорядкування за 5 місяців 2017 року
Підготовка інформації в облдержадміністрацію про основні
звіт
30.06.2017
Милайчук О.А.
досягнення в галузі освіти області протягом червня 2017 року
Підготовка
інформації
про
виконання
плану
роботи
звіт
30.06.2017
Милайчук О.А.
облдержадміністрації протягом червня 2017 року
Підготовка звіту про діяльність управління освіти, науки та молоді
звіт
05.06.2017
Милайчук О.А.
облдержадміністрації протягом травня 2017 року
Управлінська діяльність з керівниками установ та закладів освіти області
Семінар-нарада директорів та заступників директорів з АГР закладів на виконання плану до 30.06.2017 Соломіна Т.І.
освіти обласного підпорядкування «Зміцнення навчально-матеріальної роботи управління
Корець А.Й.
бази закладів освіти як основа складової їх якісного функціонування»
Сірук В.В.
(на базі Липлянської спеціальної ЗОШ-інтернату та Рожищенського
НРЦ)
4

1.

2.

3.
4.
5.

Організаційно-масові заходи
Відкритий Чемпіонат Волинської області серед юнаків з водного на виконання плану
туризму (м. Черськ Маневицького району, урочище Приборове, річка роботи управління
Стохід)
Тренінг програми Міністерства молоді та спорту України - на виконання плану
"Молодіжний працівник" для жителів Луцького, Ківерцівсього роботи управління
районів, міст Луцька та Ківерці (Молодіжний центр Волині)
7-й обласний зліт серед сільських загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів на виконання плану
пам’яті Ігоря Коротуна (с.Лище Луцького району, туристська база роботи управління
«Юний турист»)
Базовий треніг програми "Активні громадяни" від Британської ради в на виконання плану
Україні (м. Володимир-Волинський)
роботи управління
Обласний зліт учнівських лісництв (Шацький лісовий коледж імені на виконання плану
В.В.Сулька)
роботи управління

8.

Обласні літні школи: «Юний програміст», «Основи мікроелектроніки
та робототехніки», школа з економіки, філологічна та хімікобіологічна школи (Волинський обласний ліцей з військово-фізичною
підготовкою імені Героїв Небесної Сотні)
Обласна експедиція для слухачів відділення наук про Землю
(Волинський обласний ліцей з військово-фізичною підготовкою імені
Героїв Небесної Сотні)
Обласні змагання учнівської молоді з судномодельного спорту (Парк
культури та відпочинку імені Лесі Українки)

9.

62-й туристсько-краєзнавчий зліт-змагання серед учнівської молоді на виконання плану
Волині (с. Лище Луцького району, туристська база «Юний турист»)
роботи управління

6.

7.

Обласний заочний інтернет-конкурс дитячих відеороликів на
військово-патріотичну тематику
Секція директорів професійно-технічних навчальних закладів (ПТУ
11.
№ 22 смт Луків)
Всеукраїнський наметовий табір "Берестечко – 2017. Стежками героїв"
12. за участю представників із 14 областей України (с. Пляшева,
Радивилівський район, Рівненська область)
10.

02-04.06.2017 Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
07-09.06.2017 Ткачук О.О.
Найдич М.А.
10-13.06.2017 Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
11-12.06.2017 Ткачук О.О.
Найдич М.А.
12-13.06.2017 Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.

на виконання плану
роботи управління

12-18.06.2017 Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.

на виконання плану
роботи управління

12-18.06.2017 Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.

на виконання плану
роботи управління

13-15.06.2017 Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
13-17.06.2017 Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
до 14.06.2017 Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
15.06.2017
Ткачук О.О.
Парфенюк З.І.
16-18.06.2017 Ткачук О.О.
Найдич М.А.

на виконання плану
роботи управління
на виконання плану
роботи управління
на виконання плану
роботи управління
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Публічні збори громади (town hall meeting) щодо розвитку на виконання плану
Молодіжних центрів на Волині за участю заступника Міністра молоді роботи управління
13.
та спорту України Яреми О.О. (програма від USAID Ukraine – Рада)
(м.Луцьк)
Дитячі спортивні ігри школярів «Старти надій» (м. Луцьк)
на виконання плану
14.
роботи управління
ХV Спортивні ігри школярів Волині зі спортивного туризму на виконання плану
15.
(м. Луцьк)
роботи управління
Ярмарка громадських організацій (м. Луцьк)
на виконання плану
16.
роботи управління
Обласний огляд-конкурс на краще проведення фізкультурно- на виконання плану
оздоровчих та спортивно-масових заходів серед вихованців роботи управління
17. дошкільних навчальних закладів «Спорт для всіх – спільне майбутнє»
з нагоди Міжнародного дня захисту дітей (дошкільні навчальні
заклади області)
Обласний заочний конкурс юних фотолюбителів «Моя Україно!»
на виконання плану
18.
роботи управління
Обласний заочний конкурс «Космос. Людина. Духовність»
на виконання плану
19.
роботи управління

22.06.2017

Ткачук О.О.
Найдич М.А.

до 30.06.2017 Ткачук О.О.
Манахін О.М.
до 30.06.2017 Ткачук О.О.
Манахін О.М.
до 30.06.2017 Ткачук О.О.
Найдич М.А.
протягом
Ткачук О.О.
місяця
Новосад В.П.

протягом
місяця
протягом
місяця

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