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 грудень 2017 року
№
з/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Дата
проведення

Засідання колегії управління
Про підсумки впровадження Регіональної комплексної програми
розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 роки
Про погодження проекту Регіональної комплексної програми
розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки
Про надання організаційно-методичної та проведення фізкультурнооздоровчої й спортивно-масової роботи в закладах професійнотехнічної освіти
На виконання плану
Про проведення дослідно-експериментальної роботи в 2017роботи управління
2022 роках та надання закладам освіти статусу експериментальних
регіонального рівня
Розгляд нагородних матеріалів
Про стан виконавської дисципліни в управлінні освіти, науки та
молоді облдержадміністрації
Про проект плану роботи управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації на 2018 рік

Відповідальні

Примітка

Соломіна Т.І.
Ткачук О.О.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
20.12.2017

Вітюк В.В.
Павловіч Н.Д.
Павловіч Н.Д.
Милайчук О.А.

1

4.

Організаційні та аналітичні накази
Про проведення І та ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу- На виконання плану
захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН
роботи управління
Про підсумки проведення Волинської учнівської Інтернет-олімпіади На виконання плану
з програмування
роботи управління
Про підсумки проведення ХІV обласної олімпіади імені академіка На виконання плану
М.П. Кравчука
роботи управління
Про підсумки обласного етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу На виконання плану
знавців української мови імені Петра Яцика
роботи управління

5.

Про підсумки обласного етапу VІІІ Міжнародного мовно- На виконання плану
літературного конкурсу учнівської творчості імені Тараса Шевченка
роботи управління

1.
2.
3.

6.
7.
8.
9.
10.

Про проведення обласного турніру юних винахідників і
раціоналізаторів (юніорська ліга)
Про підсумки проведення обласного турніру юних винахідників і
раціоналізаторів (юніорська ліга)
Про проведення обласного свята Новорічної ялинки для соціально
вразливих категорій
Про організацію змістовного дозвілля дітей під час зимових канікул
2017-2018 навчального року

На виконання плану
роботи управління
На виконання плану
роботи управління
На виконання плану
роботи управління
На виконання плану
роботи управління

Про виконання рішення колегії щодо відповідності професійної підготовки
учнів Луцького центру ПТО вимогам освітньо-кваліфікаційних
характеристик випускника, потребам замовників робітничих кадрів

На виконання плану
роботи управління

Про направлення груп дітей на оздоровлення на 13 тематичну зміну На виконання плану
до ДП «УДЦ «Молода гвардія», МДЦ «Артек»
роботи управління
Про повернення груп дітей з оздоровлення з 13 тематичної зміни в ДП На виконання плану
12.
«УДЦ «Молода гвардія», МДЦ «Артек»
роботи управління
Організаційна робота
Вивчення стану забезпечення підвезення учнів та педагогічних На виконання плану
1.
працівників до закладів освіти
роботи управління
Формування бюджетного запиту обласного бюджету на 2018 рік в На виконання плану
департамент фінансів облдержадміністрації
роботи управління
2.
11.

До 02.12.2017 Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
До 20.12.2017 Роговська Л.І.
Олешко П.С.
До 05.12.2017 Роговська Л.І.
Олешко П.С.
До 25.12.2017 Роговська Л.І.
Олешко П.С.
Парфенюк З.І.
До 05.12.2017 Роговська Л.І.
Олешко П.С.
Парфенюк З.І.
До 15.12.2017 Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
До 25.12.2017 Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
До 10.12.2017 Корець А.Й.
Малащук О.Г.
До 25.12.2017 Малащук О.Г.
До 15.12.2017

Полякова Л.В.

До 05.12.2017 Яремчук Л.Б.
До 26.12.2017 Яремчук Л.Б.
До 20.12.2017

Самолюк О.С.

До 25.12.2017

Марчук О.М.
Дружук І.В.
Павлюк Л. П.
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3.
4.
5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Формування розпису обласного бюджету на 2018 рік в департамент
фінансів облдержадміністрації

На виконання плану
роботи управління

До 25.12.2017

Інвентаризація матеріальних цінностей та розрахунків в управлінні На виконання плану
Протягом
освіти, науки та молоді
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
Підбір та направлення груп дітей на оздоровлення до ДП «УДЦ На виконання плану
Протягом
«Молода гвардія», МДЦ «Артек» на 13 тематичну зміну
роботи управління
місяця
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 20.12.2017
військовослужбовців,
мобілізованих
в
зону
проведення
антитерористичної операції
Про організацію роботи освітніх закладів Локачинського району доповідна записка
До 29.12.2017
щодо національно-патріотичного виховання дітей та учнівської
молоді
Подання статистичної інформації у Міністерство соціальної політики
довідка
До 29.12.2017
щодо підсумків проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017
році
Підготовка проекту рішення обласної ради щодо внесення змін до
проект рішення
До 15.12.2017
Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку
дітей на 2016- 2020 роки
Підготовка інформації про виконання Обласної цільової соціальної
довідка
До 29.12.2017
програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016- 2020 роки у
2017 році
Підготовка інформації про стан виконання розпоряджень голови
облдержадміністрації від 26.04.2017 № 208
«Про організацію і
проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році, від 12.05.2017
№ 245 «Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2017 році
Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей
на 2016- 2020 роки»

довідка

До 25.12.2017

Марчук О.М.
Дружук І.В.
Павлюк Л. П.
Хвесик Т.А.
Павловіч Н.Д.
Яремчук Л.Б.

Скибінська М.В.
Скибінська М.В.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Яремчук Л.Б.
Яремчук Л.Б.
Яремчук Л.Б.
Яремчук Л.Б.
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8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

Аналіз виконання недоліків, виявлених під час атестаційної
експертизи Старовижівського професійного ліцею
Аналіз виконання заходів з усунення недоліків, виявлених під час
проведення атестаційної експертизи, у ДПТНЗ «Луцьке вище
професійне училище»
Аналіз виконання заходів з усунення недоліків, виявлених під час
проведення атестаційної експертизи, у Колківському вищому
професійному училищі.
Проведення моніторингу закріплення випускників ПТНЗ 2017 року
на першому робочому місці
Про діяльність «Молодіжного центру Волині»

довідка

До 28.12.2017

Полякова Л.В.

інформація

До 28.12.2017

Вишневська В.М.

інформація

До 28.12.2017

Вишневська В.М.

звіт

До 20.12.2017

Крикун М.А.

звіт

05.12.2017

Подання інформації Міністерству освіти і науки України про
здійснення моніторингу виплати та недопущення затримки
заробітної плати за листопад 2017 року
Формування та подання Міністерству освіти і науки України
статистичного звіту за формою 1-ЗСО «Звіт про продовження
навчання для здобуття повної загальної середньої освіти
випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»
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

інформація

До 15.12.2017

Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
Дружук І.В.

звіт

До 15.12.2017

Марчук О. М.

довідка

До 25.12.2017

Павлюк Л. П.

довідка

До 05.12.2017

Павлюк Л. П.

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»

довідка

До 07.12.2017

Павлюк Л. П.

Підготовка щорічного звіту в Інститут модернізації змісту освіти
щодо вдосконалення діяльності бібліотек ЗНЗ області
Моніторинг виконання робіт за кошти субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку в закладах освіти обласного підпорядкування
Підготовка інформації щодо проведення заходів з енергозбереження
в закладах освіти обласного підпорядкування

звіт

До 28.12.2017

Демкова С.Є.

звіт

Протягом
місяця

Сірук В.В.

звіт

До 29.12.2017

Сірук В.В.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

1.
2.
3.
4.

Аналіз та контроль за облаштуванням внутрішніх санітарних кімнат
звіт
Протягом
в закладах загальної середньої освіти області
місяця
Збір та аналіз інформації щодо проведення капітальних ремонтів в
довідка
До 20.12.2017
закладах освіти області
Аналіз використання енергоносіїв в закладах освіти обласного
звіт
До 07.12.2017
підпорядкування за 11 місяців 2017 року
Підготовка звіту про діяльність управління освіти, науки та молоді
звіт
05.12.2017
облдержадміністрації протягом листопада 2017 року
Узагальнення пропозицій до проекту плану роботи управління проект плану роботи До 20.12.2017
освіти, науки та молоді облдержадміністрації на 2018 рік
Підготовка інформації в облдержадміністрацію про основні
звіт
29.12.2017
досягнення в галузі освіти області протягом грудня 2017 року
Підготовка
інформації
про
виконання
плану
роботи
звіт
29.12.2017
облдержадміністрації протягом грудня 2017 року
Вивчення потреби Східноєвропейського національного університету
висновок
05.12.2017
імені Лесі Українки у додатковому фінансуванні на 2018 рік з метою
підготовки закладу до проведення у 2021 році державних святкових
заходів з нагоди відзначення 150-річчя від Дня народження Лесі
Українки
Аналіз проведення у закладах вищої освіти області офіційних на виконання запиту До 28.12.2017
досліджень, проведених за кошти ЄС у 2014-2017 роках
Аналіз пропозицій атестаційних комісій закладів та установ освіти
підготовка до
До 28.12.2017
щодо атестації педагогічних працівників атестаційною комісією
засідання АК
управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
Управлінська діяльність з керівниками установ та закладів освіти області
Семінар на тему критичного мислення за участю Молодіжної На виконання плану 02-03.12.2017
контактної групи, що працює за підтримки ОБСЄ (Молодіжний роботи управління
центр Волині)
Навчальний семінар за програмою "Молодіжний працівник" від На виконання плану 11-13.12.2017
Міністерства молоді та спорту України (Молодіжний центр Волині)
роботи управління
Нарада з головами журі щодо підготовки матеріалів для проведення На виконання плану До 15.12.2017
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
роботи управління

Лучинець М.О.

Семінар-нарада з заступниками директорів професійно-технічних
навчальних закладів області «Про організацію проведення атестації ПТНЗ»

Полякова Л.В.
Вишневська В.М.
Федорович Ю.О.

На виконання плану
роботи управління

19.12.2017

Лучинець М.О.
Шагута С.О.
Милайчук О.А.
Милайчук О.А.
Милайчук О.А.
Милайчук О.А.
Соломіна Т.І.
Роговська Л.І.

Соломіна Т.І.
Роговська Л.І.
Богданович О.І.

Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Організаційно-масові заходи
Workshop на тему “Створення молодіжного банку ініціатив” для На виконання плану
фінансування малих проектів через представників бізнесу роботи управління
(Молодіжний центр Волині)
Обласний тур Всеукраїнських краєзнавчих експедицій учнівської та На виконання плану
студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (ІІ тур) та «Мій роботи управління
рідний край» (заочно) (І тур) (Центр туризму, спорту та екскурсій)
Фестиваль художньої самодіяльності для вихованців закладів На виконання плану
спеціальної освіти обласного підпорядкування «Тепло наших роботи управління
сердець» (Затурцівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
“Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки”)
VІІ Обласний турнір юних винахідників та раціоналізаторів На виконання плану
(Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною роботи управління
підготовкою імені Героїв Небесної Сотні)
Свято до Міжнародного Дня волонтера. Зустріч за круглим столом На виконання плану
«Волонтери-люди доброї волі»
роботи управління
Перший етап Міжнародного математичного конкурсу “Кенгуру” (для На виконання плану
учнів 2-6 класів)
роботи управління
Обласний етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу знавців української На виконання плану
мови імені Петра Яцика (Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 роботи управління
міста Ковеля)
Обласний конкурс-змагання з радіоелектронного конструювання
(Центр науково-технічної творчості учнівської молоді)

На виконання плану
роботи управління

Обласний етап заочного Всеукраїнського конкурсу «Intel-Еко На виконання плану
Україна 2018»
роботи управління
Обласний огляд-конкурс фольклорних колективів (Володимир- На виконання плану
Волинський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа роботи управління
І-ІІІ ступенів № 3 - ліцей")
Обласний заочний конкурс фотографій, слайд-фільмів, відеофільмів На виконання плану
«В об’єктиві туриста»
роботи управління
Всеукраїнський інтерактивний конкурс “МАН- Юніор”: “Технік-Юніор”,
“Еколог-Юніор”,
“Астроном-Юніор”,
“Історик-Юніор”
(заклади
позашкільної освіти області)

На виконання плану
роботи управління

01.12.2017

01-09.12.2017
25-28.12.2018

Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.

02.12.2017

Соломіна Т.І.
Корець А.Й.

17.12.2017

Соломіна Т.І.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Парфенюк З.І.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.

05.12.2017
08.12.2017
09.12.2017

09.12.2017
До 10.12.2017
10.12.2017

10-20.12.2017
13-15.12.2017

Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
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13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Обласний етап заочного Всеукраїнського конкурсу «Новорічна
композиція»
Обласний етап заочного Всеукраїнського конкурсу молодіжних
проектів з енергозбереження «Енергія і середовище»
Нагородження переможців Обласного конкурсу різдвяно-новорічної
атрибутики «Святвечір» (Волинський державний центр естетичного
виховання учнів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних
навчальних закладів)
Обласне свято до Дня Святого Миколая Чудотворця для дітей
соціально вразливої категорії (Волинський академічний обласний
театр ляльок)

На виконання плану
роботи управління
На виконання плану
роботи управління
На виконання плану
роботи управління

До 15.12.2017

На виконання плану
роботи управління

18.12.2017

Обласні заочні змагання з туристських спортивних походів серед
учнівської та студентської молоді (Центр туризму, спорту та
екскурсій)
Звіт про діяльність Молодіжного центру Волині у 2017 році
(Молодіжний центр Волині)
Обласний заочний етап Тижня всеукраїнських і міжнародних
науково-освітніх проектів«Україна – Європа-Світ – 2018»
Обласне літературно-мистецьке свято «Різдво йде!» (Волинський
інститут післядипломної педагогічної освіти)

На виконання плану
роботи управління

18-22.12.2017

На виконання плану
роботи управління
На виконання плану
роботи управління
На виконання плану
роботи управління

ХХV Обласна спартакіада серед студентів закладів вищої освіти І-ІІ
р.а. та учнів закладів професійно-технічної освіти (м. Луцьк)
ХІІ Спартакіада Волині серед спеціальних загальноосвітніх шкілінтернатів «Веселі старти» (Заклади спеціальної освіти області)
Обласний заочний етап всеукраїнського чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт»
Конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді
Волині
Реалізація заходів в рамках Конкурсу проектів молодіжних
громадських
організацій
«Створення
молодіжного
центру
Зимнівської ОТГ»

На виконання плану
роботи управління
На виконання плану
роботи управління
На виконання плану
роботи управління
На виконання плану
роботи управління
На виконання плану
роботи управління

Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
До 25.12.2017 Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
15.12.2017
Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
До 29.12.2017 Ткачук О.О.
Манахін О.М.
До 29.12.2017 Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Протягом
Малащук О.Г.
місяця
Стельмащук І.А.
Протягом
Ткачук О. О.
місяця
Найдич М. А.
Протягом
Ткачук О. О.
місяця
Найдич М. А.

До 15.12.2017
17.12.2017

Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Соломіна Т.І.
Корець А.Й.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.

22.12.2017
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