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ЗАТВЕРДЖУЮ  

 
Заступник  голови адміністрації  

              

            __________С. БОГАТИРЧУК-КРИВКО  

                    

          _______ липня 2019 року 

 

План роботи 

  управління освіти і науки облдержадміністрації на серпень 2019 року    

Зміст заходу 
Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Засідання колегії управління освіти і науки облдержадміністрації 

1. Створення умов для рівного доступу до якісної освіти 

 

2. Про стан роботи  в управлінні освіти і науки облдержадміністрації 

щодо звернень громадян за І півріччя 2019 року 

Закон України „Про освіту” 

 

Указ Президента України від 

07.02.2008   № 109/2008 „Про 

першочергові заходи щодо 

забезпечення  реалізації та 

гарантування конституційного  

права на звернення до органів 

державної  влади та органів 

місцевого самоврядування” 

21 Кацеба В.Ю. 

 

Анастасьєва Н.П. 

Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня та облдержадміністрації 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.05.2015 № 215 „Про 

зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 

квітня 2015 № 176 „Про обласну програму соціального захисту учасників 

антитерористичної операції” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 05.05.2015 

№ 215 

Серпень 

 

Ладюк О.Д. 

Ровкач А.В. 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2014 №359-р „Про 

затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної 

реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції” 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 31.03.2014 №359-р 

Серпень 

 

Ладюк О.Д. 

Ровкач А.В. 

 

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-339 від 02.07.2016 „Про 

надання інформації щодо розвитку дошкільної освіти”  

Лист Міністерства освіти і науки 

України 

Серпень 

 

Лукащук Л.О. 
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Проведення  перевірок, надання практичної допомоги 

Вивчення стану готовності інтернатних закладів до роботи у 2019/2020 

навчальному році  

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації 

від 27.06.2019 № 313 

01-16 Ладюк О.Д. 

Остапчук І.С. 

Вивчення стану готовності професійно-технічних навчальних закладів до 

роботи у 2019/2020 навчальному році  

Відповідний наказ управління 

освіти і науки облдержадміністрації  

12-23 Коржевський П.М. 

Полюхович О.В. 

Ярмолюк О.П. 

Моніторинг стану готовності закладів позашкільної освіти обласного 

підпорядкування до роботи у 2019/2020 навчальному році 

Відповідний наказ управління 

освіти і науки облдержадміністрації  

20-22 Ладюк О.Д. 

Ровкач А.В. 

Наради, семінари, навчання 

Нарада з керівниками органів управління освітою районних державних 

адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст області, об’єднаних 

територіальних громад області 

План роботи управління освіти і 

науки на 2019 рік 

21 Кацеба В.Ю. 

Нарада директорів професійно-технічних навчальних закладів Рівненської 

області 

 

План роботи управління освіти і 

науки на 2019 рік 

21 

 

Коржевський П.М. 

Полюхович О.В. 

Ярмолюк О.П. 

Нарада з працівниками органів управління освітою, відповідальними за 

впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у освітній процес 

План роботи управління освіти і 

науки на 2019 рік  

ІІІ декада Вибач А.В. 

Масові заходи 

Серпневі педагогічні студії для працівників районних, міських 

методичних кабінетів, об’єднаних територіальних громад, членів 

адміністрації інтернатних закладів із теми „Інноваційні платформи 

зростання професійної майстерності працівників методичних служб як 

умова забезпечення якості підготовки педагогів у контексті Нової 

української школи” 

План роботи управління освіти і 

науки на 2019 рік 

20 Черній А.Л. 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації від 

21.01.2019 № 08 

Серпень Ладюк О.Д. 

Воробей В.Ф. 

Урочиста Посвята у студенти План роботи управління освіти і 

науки на 2019 рік 

30-31 Коржевський П.М. 

Андрєєва М.М. 

 

Начальник управління                                                                                                                                   Г.ТАРГОНСЬКИЙ 

 

 

Андрєєва Майя Миколаївна 26-16-33 


