ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у липні 2017 року
На виконання доручення голови Волинської облдержадміністрації
від 13.11.2015 № 7397/17/2-15 щодо ефективного функціонування офіційного вебсайту облдержадміністрації підготовлено звіт про діяльність управління освіти,
науки та молоді облдержадміністрації у липні 2017 року.
За участю заступника голови Волинської обласної ради, голови відділення
НОК у Волинській області, Заслуженого тренера України Карпюка Р.П. 1 липня
у Луцьку в рамках Всеукраїнського Олімпійського дня проведено Всеукраїнські
змагання зі спортивної ходьби “Луцька десятка”. Понад 120 школярів з міст та
районів Волині та 60 юних спортсменів з різних областей України стали
учасниками спортивно-масових заходів.
2 липня відбулось урочисте відкриття другої зміни у позаміському закладі
оздоровлення та відпочинку обласного Центру туризму, спорту та екскурсій
«Сонячний», на яку прибуло 159 дітей з районів та міст області.
4 липня за участю заступника голови облдержадміністрації Мишковець С.Є.
відбулося засідання Волинської обласної координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання, під час якого розглянуто питання «Про
затвердження плану роботи обласної координаційної ради з питань національнопатріотичного виховання. Обговорення концепції роботи Центру національнопатріотичного виховання молоді».
5 липня на базі Академії рекреаційних технологій та права Волинським
обласним відділенням (філією) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН
України проведено прес-конференцію, під час якої підведено підсумками виступів
студентських збірних команд Волині у ХІІІ Літній Універсіаді України.
Збірна команда обласного Центру туризму, спорту та екскурсій виборола
перемогу на Чемпіонаті України серед юнаків з велосипедного туризму, що
відбувся з 8 по 14 липня у місті Світловодську Кіровоградської області.
20 липня за участю заступника голови облдержадміністрації
Мишковець С.Є., членів міжвідомчої комісії та керівників установ, до компетенції
яких відноситься питання організації та проведення оздоровлення і відпочинку
дітей, відбулося виїзне засідання обласної міжвідомчої комісії з питань
підготовки і проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року, під
час якого обговорено питання «Про проведення літнього оздоровлення та
відпочинку дітей. Дотримання санітарно-епідеміологічних вимог в дитячих
оздоровчих закладах міст Нововолинська і Володимира-Волинського, ВолодимирВолинського району, Зимнівської та Устилузької ОТГ. Здійснення контролю за
станом пожежної безпеки в дитячих оздоровчих закладах».
У липні в урочищі Гряда Шацького району проведено Всеукраїнський
спортивно-виховний табір «Волинська Січ» та поблизу с. Рокині Луцького району
відбувся Міжнародний молодіжний табір.
Протягом липня за участю вихованців Волинського державного центру
естетичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних
навчальних закладів на базі дитячих оздоровчих таборів «Супутник», «Чайка»,
«Пульмо», «Сонячний», «Ровесник» відбулися виїзні мобільні офіси «Діти за мир,
за єдину Україну».

У липні спеціалістами управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації здійснювався постійний контроль за станом організації
вступної кампанії до вищих та професійно-технічних навчальних закладів області,
за ходом виконання робіт із підготовки закладів освіти до нового навчального
року та до роботи в зимових умовах, за проведенням оздоровлення та відпочинку
дітей в оздоровчих закладах, підпорядкованих органам управління освіти.
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