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

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

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

1.

1.

2.

3.

Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Розширене засідання колегії управління
Про результативність роботи установ та закладів освіти області у
на виконання плану
2017 році та завдання щодо реалізації освітньої політики в регіоні на
роботи управління
2018 рік

Дата
проведення

Відповідальні

Примітка

Соломіна Т.І.
Ткачук О.О.
Сірук В.В.
Корець А.Й.
Перелік актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації, хід яких розглядатиметься у порядку контролю
Доручення голови облдержадміністрації від 13.11.2015 № 7397/17/2у порядку контролю
05.02.2018
Милайчук О.А.
15
щодо
ефективного
функціонування
веб-сайту
облдержадміністрації
Розпорядження голови облдержадміністрації від 28 листопада 2017 року
у порядку контролю
20.02.2018
Ткачук О.О.
№ 590 «Про підтримку учасників антитерористичної операції та членів їх
Скибінська М.В.
сімей у порядку контролю виконання Регіональної програми»
Розпорядження КМУ від
Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2017 №691
до 28.02.2018 Соломіна Т.І.
09.08.2017 року № 526-р
«Про утворення міжвідомчої робочої групи з реформування системи
Корець А.Й.
«Про Національну
інституційного догляду та виховання дітей»
стратегію реформування
09.02.2018

системи інституційного
догляду та виховання дітей
на 2017 – 2026 роки та план
заходів з реалізації її І
етапу»
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Доручення голови облдержадміністрації від 13.01.2015 № 107/17/2-15
у порядку контролю
щодо формування щоміячних графіків проведення оперативних,
тематичних нарад, засідань консультативно-дорадчих органів
Доручення Адміністрації Президента України від 25.06.2010 № 9у порядку контролю
5.
12/1604 щодо запровадження щомісячних доповідей голови
облдержадміністрації Президенту України про ситуацію в регіоні»
Розпорядження голови облдержадміністрації від 17.08.2011 № 335 (зі
у порядку контролю
6.
змінами та доповненнями) щодо стану виконання плану роботи
облдержадміністрації за місяць
Розпорядження голови ОДА від 11.01.2018 № 8 «Про підготовку та
у порядку контролю
7.
участь збірних команд школярів Волині у Гімназіаді України 2018
року
Розпорядження голови ОДА від 22.08.2017 №421 «Про організацію
у порядку контролю
8.
підготовки молоді до військової служби в 2017/2018 навчальному
році»
Управлінська діяльність з керівниками установ та закладів освіти області
Робочий візит делегації Естонської Республіки в рамках україноз метою відстеження
естонського проекту «Досвід Естонії на допомогу реформам освіти в
досягнень
1.
Україні. Волинська область» (заклади професійної (професійнотехнічної) освіти Волині)
Моніторингове дослідження щодо функціонування закладів освіти, в На виконання листа служби
у справах дітей
яких передбачено цілодобове перебування дітей

до 28.02.2018

Милайчук О.А.

28.02.2018

Милайчук О.А.

28.02.2018

Милайчук О.А.

протягом
місяця

Ткачук О.О.
Манахін О.М.

протягом
місяця

Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Дубняк О.П.

03-10.02.2018

Ткачук О.О.
Парфенюк З.І.

02.02.2018

Соломіна Т.І.
Корець А.Й.

08.02.2018

Ткачук О.О.
Полякова Л.В.

4.

2.

3.

Нарада директорів закладів професійної освіти «Розробка стратегій
розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти на

облдержадміністрації від
22.01.2018 № 75/1.15/2-18
до листа Міністерства
соціальної політики
України від 12.12.2017 №
24322/0/2-17/37 «Про
підготовчу роботу перед
розробкою та
запровадженням
регіональних планів
реформування системи
інституційного догляду та
виховання дітей»
інформування та
ознайомлення з новими
підходами до управління
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короткостроковий період з урахуванням розвитку регіону»

4.
5.
6.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

закладами освіти в нових
економічних і правових
умовах

Обласний мотиваційний семінар-тренінг для організаторів масових
з метою належної
заходів «Підготовка та організація дитячих масових заходів, організації проведення
технологія режисерської роботи» (ВІППО)
заходів
Базовий тренінг Програми «Молодіжний працівник» (Молодіжний
на виконання плану
центр Волині)
роботи управління
Обласний семінар з відповідальними за національно-патріотичне
з метою належної
виховання у районах, містах області, об’єднаних територіальних організації проведення
громадах (Центр туризму, спорту та екскурсій)
заходів
Організаційно-масові заходи
Обласний етап конкурсу «Вчитель року» в номінації «Фізична
на виконання плану
культура» (Княгининівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ
роботи управління
ступенів “Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки”)
Фінальний етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
на виконання плану
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
роботи управління
(Княгининівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів “Центр
освіти та соціально-педагогічної підтримки”)
ХXV Обласна спартакіада з баскетболу серед закладів професійнона виконання плану
технічної освіти (Камінь-Каширське вище професійне училище)
роботи управління
ХXV Обласна спартакіада серед закладів професійно-технічної
на виконання плану
освіти
роботи управління
- з баскетболу (Камінь-Каширське ВПУ);
- з волейболу (м.Любомль)
ІІ етап (обласний) Всеукраїнського конкурсу-захисту науковона виконання плану
дослідницьких робіт учнів-членів МАН (Комунальний заклад
роботи управління
"Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради")
Реалізація Програми національних обмінів (Молодіжний центр
на виконання плану
Волині)
роботи управління
Марафон
Програми
«Активні
громадяни»
(смт
Колки,
на виконання плану
м. Нововолинськ, м. Рожище)
роботи управління
Гімназіада України 2018 року з дзюдо (Обласна дитячо-юнацька
на виконання плану
спортивна школа, м. Луцьк)
роботи управління

21.02.2018

21-23.02.2018
28.02.2018

29.01.201802.02.2018
03.02.2018

03-04.02.2018

03-04.02.2018
до 28.02.2018

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

04.02.2018

Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.

05-06.02.2018
26-28.02.2018
9-11.02.2018

Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.

15.02.2018
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9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

Загальнонаціональний етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу знавців
української мови імені Петра Яцика (09.00 Волинський ліцейінтернат Волинської обласної ради)
Школа медіа-безпеки для молоді Волині (Молодіжний центр Волині)
XIII Спартакіада Волині з волейболу серед закладів загальної
середньої освіти обласного підпорядкування (Волинський ліцейінтернат Волинської обласної ради)
Кубок області серед юнаків з пішохідного туризму в закритих
приміщеннях (І етап) (м. Нововолинськ)
ХVI Спортивні ігри школярів Волині з баскетболу (м. ВолодимирВолинський)
Обласний конкурс-захист науково-дослідницьких, винахідницьких та
раціоналізаторських розробок з науково-технічного напряму (Центр
науково-технічної творчості учнівської молоді)
Обласний конкурс-презентація юних композиторів, поетів,
художників, умільців декоративно-ужиткового мистецтва «З
цілющого джерела рідної землі черпаємо наснагу» (м. Луцьк)
Школа блогінгу
Тренінг «Булінг в школі»
Форум-театр «Булінг в школі»
(Молодіжний центр Волині)

на виконання плану
роботи управління

17.02.2018

на виконання плану
роботи управління
на виконання плану
роботи управління

17.02.2018
17-18.02.2018

на виконання плану
роботи управління

17-18.02.2018

на виконання плану
роботи управління
на виконання плану
роботи управління

23-25.02.2018

на виконання плану
роботи управління

до 28.02.2018

на виконання плану
роботи управління

до 28.02.2018

24.02.2018

Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Парфенюк З.І.
Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
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