ПОГОДЖЕНО
Заступник голови Волинської обласної
державної адміністрації
___________________ С. МИШКОВЕЦЬ
_____ ____________ 2018 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник управління освіти, науки та
молоді обласної державної
адміністрації
_________________ Л. ПЛАХОТНА
_____ ______________ 2018 року

План роботи
управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації
на січень 2018 року
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Дата
проведення

Відповідальні

Примітка

Перелік актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації, хід яких розглядатиметься у порядку контролю
Розпорядження КМУ від 06.12.2017 № 871 «Про затвердження
у порядку
15.01.2018
Соломіна Т.І.
плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових
контролю
місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку»
Розпорядження голови облдержадміністрації від 28 листопада 2017 у порядку контролю
20.01.2018
Ткачук О.О.
року № 590 «Про підтримку учасників антитерористичної операції та
Скибінська М.В.
членів їх сімей у порядку контролю виконання Регіональної програми»
Розпорядження голови облдержадміністрації від 12 квітня 2016
розпорядження
до 31.01.2018
Соломіна Т.І.
року № 164 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на Кабінету Міністрів
Роговська Л.І.
активізацію вивчення громадянами англійської мови в області, на
України від
період до 2020 року»
10.03.2016 № 199-р
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 року № 148
у порядку
до 31.01.2018
Ткачук О.О.
Про затвердження Державної цільової соціальної програми
контролю
Найдич М.А.
"Молодь України" на 2016 - 2020 роки та внесення змін до деяких
постанов Кабінету міністрів України
Розпорядження голови облдержадміністрації від 06 лютого 2017
розпорядження
до 31.01.2018
Ткачук О.О.
року № 50 «Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо Кабінету Міністрів
Манахін О.М.
реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в
України від 08
області на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий грудня 2016 року
спосіб життя – здорова нація»
№ 653-р
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6.

7.

1.

2.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Розпорядження голови ОДА від 22.08.2017 №421 «Про організацію аналіз та контроль
протягом
підготовки молоді до військової служби в 2017/2018 навчальному
місяця
році»
Рекомендації виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з аналіз та контроль
протягом
питань науки і освіти «Про роботу органів державної виконавчої
місяця
влади та місцевого самоврядування Волинської області щодо
дотримання законодавства України про освіту для забезпечення
функціонування та якості дошкільної, загальної середньої,
позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти»
Управлінська діяльність з керівниками установ та закладів освіти області
Засідання регіональної ради професійно-технічної освіти
Волинській області (Колківське вище професійне училище)

у

згідно з графіком

Нарада завідувачів районними (міськими) психолого-медикоз метою аналізу
педагогічними консультаціями «Організаційні та навчальнометодичні аспекти ефективності інклюзивного навчання в умовах
оновленого правового поля».
Організаційно-масові заходи
Свято обласної Новорічної ялинки для дітей соціально вразливих
категорій (Спільно з департаментом соціального захисту населення на виконання плану
облдержадміністрації)
(Волинський
обласний
академічний роботи управління
український музично-драматичний театр імені Т.Шевченка)
ХХІІI Обласна спартакіада «Здоров’я» з шахів та шашок серед на виконання плану
працівників закладів освіти області (м.Володимир-Волинський)
роботи управління
ІІ етап (обласний) Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН (Східноєвропейський на виконання плану
національний університет імені Лесі Українки, комунальний заклад роботи управління
"Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради")
7-й відкритий Чемпіонат області серед юнаків з лижного туризму на виконання плану
(с.Лище Луцького району)
роботи управління
"Школа медіа-патріотів. Розробка пропагандистського плакату" на виконання плану
(Молодіжний центр Волині)
роботи управління
Базовий тренінг щодо молодіжного лідерства "Активні громадяни" на виконання плану
(м. Нововолинськ)
роботи управління

10.01.2018
18.01.2018

Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Дубняк О.П.
Ткачук О.О.
Соломіна Т.І.

Ткачук О.О.
Полякова Л.В.
Федорович Ю.О.
Корець А.Й.,
Мазурик Т.В.

05.01.2018

Соломіна Т.І.
Корець А.Й.
Малащук О.Г.

13-14.01.2018

Ткачук О.О.
Манахін О.М.

20.01.2018
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
20-21.01.2018
21.01.2018
22-24.01.2018

Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Ткачук О.О.
Найдич М.А.
Ткачук О.О.
Найдич М.А.
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7.

8.
9.
10.

Обласний конкурс української патріотичної пісні «Срібні
дзвіночки»
- серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти
(Луцьке вище професійне училище);
- серед учнів закладів загальної середньої та вихованців
позашкільної освіти (м.Ковель, Палац учнівської молоді імені Івана
Франка)
Обласний тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв
навчальних закладів «Край, в якому я живу» (ЦТСЕ)
«Шкільна футзальна ліга Волині» (Волинський обласний ліцей з
посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної
Сотні)
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в
номінації «Фізична культура» (с. Княгининок)

25.01.2018
13.00
на виконання плану
роботи управління

на виконання плану
роботи управління

27.01.2018
10.00

27.01.2018

Малащук О.Г.
Дідик О.О.

Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.

на виконання плану
роботи управління

27-28.01.2018

Ткачук О.О.
Манахін О.М.

на виконання плану
роботи управління

29.01.2018 –
02.02.2018

Ткачук О.О.
Манахін О.М.
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