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ЗАТВЕРДЖУЮ  

 
Заступник  голови адміністрації  

              

            _____________   С. Богатирчук-Кривко  

                    

                   ___________  грудня  2018 року 

 

План роботи 

  управління освіти і науки облдержадміністрації на січень 2019 року    

Зміст заходу 
Обґрунтування необхідності здійснення 

заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня та облдержадміністрації 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 25.09.2012 № 518 „Про 

обласну цільову програму щодо реалізації Конвенції про права інвалідів 

на період до 2020 року” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 25.09.2012  № 518 

Січень Остапчук І.С. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 21.03.2008 № 117 „Про 

обласну цільову соціальну програму реформування системи закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 21.03.2008  № 117 

Січень Ковальчук 

Ю.І. 

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.02.2014 № 1/9-117 „Про 

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, що перебувають у сфері 

управління органів освіти” 

Лист Міністерства освіти і науки України 

від 17.02.2014 № 1/9-117 

Січень 

 

Балаушко 

Т.В. 

 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.07.2018      

№ 443 „Про проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації державної регіональної політики у районах та містах обласного 

значення” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 03.07.2018 № 443  

Січень 

 

Балаушко 

Т.В. 

 

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 

Січень 

 

Ковальчук 

Ю.І. 

 

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 

Січень 

 

Ковальчук 

Ю.І. 
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Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2010  № 59 „Про 

медичне обслуговування дитячого населення області” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 19.02.2010  № 59  

Січень Ровкач А.В. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 21.03.2016 № 130 „Про 

план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 

період до 2020 року у Рівненській області” 

Указ Президента України від 25.08.2015 

№501/2015 

Січень 

 

Ровкач А.В. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.04.2016 № 182 „Про 

план заходів щодо реалізації Національного плану дій з виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека” на період до 

2020 року в Рівненській області” 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 24.02.2016 №113-р 

Січень Ровкач А.В. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.05. 2016 року № 276 

„Про обласну комплексну програму профілактики правопорушень та 

боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 19.05. 2016 року 

№ 276 

Січень 

 

Ровкач А.В. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 31.03.2016 № 164 „Про 

затвердження плану розвитку професійно-технічної освіти на 2016-2018 

роки” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 31.03.2016 № 164 

Січень Ярмолюк 

О.П. 

Доручення заступника голови обласної державної адміністрації           

№дор.52/01-61/13 від 26.02.2013 

 

Доручення заступника голови обласної 

державної адміністрації  № дор.52/01-61/13 

від 26.02.2013 

Січень 

 

Лукащук Л.О. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.09.2016 № 595 „Про 

план заходів на 2016-2017 роки з реалізації у Рівненській області Стратегії 

подолання бідності” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 30.09.2016 № 595 

05.01 Лукащук Л.О. 

Витяг з протоколу № 69 засідання Кабінету Міністрів України від 6 грудня 

2017 року 

Витяг з протоколу № 69 засідання Кабінету 

Міністрів України від 06.12.2017  

08.01 Лукащук Л.О. 

Доручення Кабінету Міністрів України від 15.01.2016 щодо модернізації 

професійно-технічних навчальних закладів  

Доручення Кабінету Міністрів України від 

15.01.2016 

Січень 

 

Ярмолюк 

О.П. 

Доручення заступника голови обласної державної адміністрації 

№дор.172/01-01/17 від 20.12.2017 

Доручення заступника голови обласної 

державної адміністрації №дор.172/01-01/17 

від 20.12.2017 

01.01 Лукащук Л.О. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р „Про 

затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти „Нова українська школа” 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 13.12.2017 № 903-р 

01.01 Лукащук Л.О. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.01.2018 № 53 „Про 

затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення 

додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку”  

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 26.01.2018          

№ 53 

01.01 

 

Лукащук Л.О. 
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Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.01.2018 № 43 „Про 

затвердження обласного плану заходів на 2018-2029 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 26.01.2018 № 43 

01.01 

 

Лукащук Л.О. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2007 № 127 „Про 

систему інформування щодо суспільно-політичної та соціально-

економічної ситуації в області” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 26.03.2007 № 127 

Щотижня 

 

Андрєєва 

М.М. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 24 лютого 2016 року № 

88 „Про Програму розвитку освіти Рівненської області на 2016-2018 роки” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 24.02.2016 № 88 

Січень Кривчук Л.С. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617-р „Про 

затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні” 

Доручення голови облдержадміністрації від 

09.10.2018 № 122/01-60/18 

Січень 

 

Вибач А.В. 

Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 „Про 

затвердження Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних”, від 20.11.2016 № 867 „Деякі 

питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних” 

Доручення голови облдержадміністрації від 

27.09.2017 № 5785/0/01-48/17 

Січень 

 

Вибач А.В. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 24.12.2015 № 758 „Про 

організацію роботи щодо створення нових робочих місць для засуджених, 

покращення соціально-побутових умов тримання засуджених, що 

утримуються, та осіб, які звільнились з установ виконання покарань 

Рівненської області на 2016-2020 роки” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 24.12.2015 № 758 

Січень 

 

Ярмолюк 

О.П. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 за № 435 „Про 

затвердження Державної цільової програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2020 року”, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 231-р “Про затвердження 

плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2020 року” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 19.10.2018 № 721 

Січень 

 

Петренчук 

В.В. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2003 за № 819 “Про 

затвердження порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 29.11.2017 № 704  

Січень  

 

Петренчук 

В.В. 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.02.2018 № 139 „Про 

затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства 

освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності”   

Щорічний наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації  

Січень 

 

Петренчук 

В.В 
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Розпорядження від 30.09.2016 № 599  „Про програму „Діти Рівненщини” 

на 2016-2020 роки” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 30.09.2016 № 599   

Січень Ровкач А.В. 

Проведення  перевірок, надання практичної допомоги 

Організація та проведення супервізії працівниками Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, тренерами та 

тренерами-педагогами. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 22.08.2018 № 559-р 
Січень 

Черній А.Л. 

Наради, семінари, навчання 

Обласна нарада керівників інтернатних закладів обласного 

підпорядкування 

 

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

ІІІ декада 

січня 

Ладюк О.Д. 

Остапчук І.С. 

Семінар-нарада відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу 

районних (міських) відділів  та управлінь освіти і директорів 

позашкільних закладів та відповідальних за національно-патротичне 

виховання учнівської молоді та проведення  гри „Сокіл” („Джура”) 

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

30.01 Криж О.В. 

Масові заходи 

ІІІ етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін Відповідний наказ Міністерства освіти і 

науки України 

Січень Черній А.Л. 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2019” Відповідний наказ Міністерства освіти і 

науки України 

Січень Сидорук 

С.М. 

Черній А.Л. 

Обласний заочний конкурс „Шляхами журналіста” серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області 

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

Січень  Климюк 

В.М. 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

„Об’єднаймося ж, брати мої” 

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

Січень Климюк 

В.М. 

ІІ тур Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської та студентської 

молоді “Моя Батьківщина-Україна”  

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

Січень Криж О.В. 

І тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів 

“Край, в якому я живу” 

План обласних очно-заочних заходів на 

2019 рік 

24.01 Криж О.В. 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу „Джерело творчості” Відповідний наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік 

Січень Черній А.Л. 

 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму 

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

Січень Воробей 

В.Ф. 

Обласний етап національного туру Міжнародного конкурсу молодіжних 

проектів з енергоефективності „Енергія і середовище-2019” 

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

 

Січень Воробей 

В.Ф. 
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Обласний етап Всеукраїнського конкурсу зоологів та тваринників План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

Січень Воробей 

В.Ф. 

Обласний етап Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій 

„Екософт-2019”  

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

Січень Воробей 

В.Ф. 

Обласний етап Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської 

молоді „Українська революція: 100 років надії і боротьби” 

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

Протягом 

кварталу 

Криж О.В. 

 

 

 

Начальник  управління                                                                                                                                     Г. ТАРГОНСЬКИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрєєва Майя Миколаївна 26-16-33 


