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_________________ Л. ПЛАХОТНА
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План роботи
управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації
на травень 2018 року
№
з/п

1.
2.

1.

2.

3.
4.

Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Дата
проведення

Відповідальні

Примітка

Всеукраїнські заходи
Всеукраїнський Фестиваль дитячої творчості з нагоди 100-річчя
на виконання
Соломіна Т.І.
16-18.05.2018
позашкільної освіти (м. Луцьк)
наказу МОН
Малащук О.Г.
Всеукраїнська нарада керівників органів управління освітою
в рамках
обласних, Київської міської державних адміністрацій (за участю
Фестивалю дитячої 17.05.2018
Плахотна Л.В.
Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич) (СНУ імені Лесі
творчості
Українки)
Перелік актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації, хід яких розглядатиметься у порядку контролю
Доручення голови облдержадміністрації від 13.11.2015 № 7397/17/2у порядку
04.05.2018
Милайчук О.А.
15
щодо
ефективного
функціонування
веб-сайту
контролю
облдержадміністрації (звіт за березень 2018 року)
Розпорядження голови ОДА від 22.08.2017 №421 «Про організацію
у порядку
31.05.2018
Ткачук О.О.
підготовки молоді до військової служби в 2017/2018 навчальному
контролю
Манахін О.М.
році»
Дубняк О.П.
Розпорядження голови ОДА від 11.01.2018 № 8 «Про підготовку та
у порядку
31.05.2018
Ткачук О.О.
участь збірних команд школярів Волині у Гімназіаді України
контролю
Манахін О.М.
2018 року
Рекомендації виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з
у порядку
31.05.2018
Ткачук О.О.
питань науки і освіти «Про роботу органів державної виконавчої
контролю
Соломіна Т.І.
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5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

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»
Доручення Адміністрації Президента України від 25.06.2010 № 9у порядку
31.05.2018
12/1604 щодо запровадження щомісячних доповідей голови
контролю
облдержадміністрації Президенту України про ситуацію в регіоні
Доручення голови облдержадміністрації від 13.01.2015 № 107/17/2-15
у порядку
31.05.2018
щодо формування щомісячних графіків проведення оперативних,
контролю
тематичних нарад, засідань консультативно-дорадчих органів
Розпорядження голови облдержадміністрації від 17.08.2011 № 335 (зі
у порядку
31.05.2018
змінами та доповненнями) щодо стану виконання плану роботи
контролю
облдержадміністрації за квітень 2018 року
«Про стан забезпечення виконання відділами та секторами апарату, з метою поліпшення протягом
структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними стану виконавської місяця
органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
дисципліни та
виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад,
організації
районними державними адміністраціями актів законодавства, актів і
виконання Указу
доручень Президента України, доручень Кабінету Міністрів України, Президента України
розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та реагування на
від 26.07.2005 №
запити й звернення народних депутатів України і депутатів місцевих рад»
1132/2005
Управлінська діяльність з керівниками установ та закладів освіти області
Засідання обласної міжвідомчої комісії з питань організації та
з метою якісної
проведення оздоровлення і відпочинку дітей «Про стан готовності до
підготовки до
03.05.2018
літньої оздоровчої кампанії 2018 року» (приміщення обласної літньої оздоровчої
державної адміністрації)
кампанії
Навчання координаторів волонтерських програм та проектів на виконання плану
11-13.05.2018
(Молодіжний центр Волині)
роботи управління
Розширена нарада для керівників освіти області за участю
представників Волинської облдержадміністрації та правоохоронних
з метою створення
структур, відповідальних за створення безпечних умов під час
належних умов для
проведення ЗНО «Про організацію взаємодії служб, які забезпечують
15.05.2018
проведення ЗНО в
діяльність пунктів тестування у дні проведення ЗНО 2018 року»
області
(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)

Милайчук О.А.
Милайчук О.А.
Милайчук О.А.
Твердохліб С.М.
Павловіч Н.Д.

Ткачук О.О.
Яремчук Л.Б.
Ткачук О.О.
Ткачук З.М.

Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
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4.

1.

2.

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

Семінар керівників ЗЗСО академічного профілю «Компетентнісний
з метою
підхід в управлінні закладом освіти – запорука успішної діяльності у поширення досвіду
підвищенні якості освітнього процесу та зростанні професійної
управління
майстерності педагогів» (на базі Камінь-Каширської ЗОШ-ліцею №1
закладом
та Камінь-Каширської ЗОШ-гімназії №2 Камінь-Каширського
району)
Організаційно-масові заходи
XVI Спортивні ігри школярів Волині:
на виконання плану
- з волейболу (м. Володимир-Волинський);
роботи управління
- з легкоатлетичного кросу (м. Ківерці)
ХXV Обласна cпартакіада з легкої атлетики:
- серед учнів закладів професійно-технічної освіти (м. Володимир- на виконання плану
Волинський);
роботи управління
- серед студентів закладів вищої освіти I-II р.а. (смт Любешів)
Свято вшанування учасників Всеукраїнського конкурсу «Учитель на виконання плану
року – 2018» (Палац учнівської молоді м. Луцька)
роботи управління
Обласний форум щодо зайнятості молоді (Волинська православна
на виконання плану
богословська академія)
роботи управління
Відкриті змагання зі спортивного орієнтування, присвячені
Всесвітньому дню спортивного орієнтування (м. Луцьк)
Х Обласний турнір юних фізиків (Волинський обласний ліцей з
посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної
Сотні)
Обласне свято відзначення обдарованої учнівської молоді Волині та її
наставників «Творча обдарованість» (сесійна зала обласної ради)
ХXIII Обласна спартакіада «Здоров’я» серед працівників закладів
професійно-технічної та вищої освіти I-II р.а. (м. КаміньКаширський)
Обласний конкурс молодіжних інноваційних проектів “Майбутнє
України” (СНУ імені Лесі Українки)
Свято Останнього дзвоника (заклади освіти області)

Соломіна Т.І.
Богданович О.І.
21.05.2018

04-06.05.2018
12.05.2018
05.05.2018
11.05.2018
10.05.2018
10.05.2018

Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
Ткачук О.О.
Ткачук З.М.

на виконання плану 11.05.2018
роботи управління
13.05.2018
на виконання плану
роботи управління

Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.

на виконання плану 14.05.2018
роботи управління
19.05.2018
на виконання плану
роботи управління

Соломіна Т.І.
Роговська Л.І.

на виконання плану 20.05.2018
роботи управління
25.05.2018
на виконання плану
роботи управління

Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Соломіна Т.І.
Ткачук О.О.

Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.

Ткачук О.О.
Манахін О.М.
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11.
12.
13.

Обласні відкриті змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту на виконання плану 29-31.05.2018
(м. Ковель)
роботи управління
Обласний конкурс «Барвистий світ домашніх улюбленців» на виконання плану 30.05.2018
(Волинський обласний еколого-натуралістичний центр)
роботи управління
Свято професійно-технічної освіти Волині (Театральний майдан на виконання плану 31.05.2018
міста Луцька)
роботи управління

Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Ткачук О.О.
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