Зміст заходу

Обґрунтування
Термін
Відповідальні
необхідності здійснення
викона виконавці
заходу
ння
І. Питання, які розглядатимуться на засіданнях колегії
Хмельницької облдержадміністрації, Хмельницької обласної ради
Про хід виконання обласної З метою виконання
І квартал Харчук А.М.
програми розвитку
програми
Фіярська С.І.
краєзнавства в
Хмельницькій області на
період до 2020 року
Про звіт про виконання
І квартал Фасоля О.І.
«Програми розвитку освіти
З метою виконання
Хмельницької області на
програми
2016-2020 роки» за 2019 рік
ІІ. Питання, які розглядатимуться на засіданнях колегії
Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА

Примі
тка

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
(участь в заходах по районах)
ІV. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в оперативному порядку
облдержадміністрацію (звіти, інформації тощо)
Підготувати звіт про роботу На виконання
щоквартал Блажкова Н.В.
із зверненнями громадян
розпорядження голови
ьно
облдержадміністрації
Підготувати звіт про
На виконання
щомісячно Блажкова Н.В.
виконання плану роботи
розпорядження голови
обласної державної
облдержадміністрації
адміністрації
Підготувати інформацію
На виконання листа
щомісячно Блажкова Н.В.
про заходи, які заплановано оргвідділу
на наступний місяць
облдержадміністрації
Підготувати інформацію
На виконання листа
щомісячно Блажкова Н.В.
про реєстр публічної
облдержадміністрації
інформації
Підготувати та надати
На виконання листа
щоквартал Блажкова Н.В.
пропозиції до плану роботи облдержадміністрації
ьно
обласної державної
адміністрації
Про стан використання у
З метою здійснення аналізу січень
Дупляк Т.В.
2020 році субвенції з
своєчасного педагогічного,
Марисюк А.А.
державного бюджету
методичного та технічного
Начальники
місцевим бюджетам:
забезпечення діяльності
відділів
на надання державної
закладів загальної
підтримки особам з
середньої освіти зі
особливими освітніми
спеціальними та
потребами;
інклюзивними класами,
інклюзивно-ресурсних
центрів.
Про стан використання у
З метою здійснення аналізу щомісячно Дупляк Т.В.
2020 році субвенції з
своєчасного педагогічного, щоквартал Марисюк А.А.
державного бюджету
методичного та технічного
ьно
Начальники
місцевим бюджетам:
забезпечення діяльності
відділів
на надання державної
закладів загальної

підтримки особам з
особливими освітніми
потребами;
на Нову українську школу;
на зміцнення матеріальнотехнічної бази
Підготувати звіт про
наявність вакантних посад
державних службовців

середньої освіти зі
спеціальними та
інклюзивними класами,
інклюзивно-ресурсних
центрів.
На виконання листа
облдержадміністрації від
11.07.2013 № 68/11-103773/2013
Наказ Нацдержслужби
24.07.2015 р. №161

щомісячно Хрищанович
до 25 числа Д.В.

Підготувати звіт про
січень
Хрищанович
кількісний склад державних
Д.В.
службовців
Підготувати звіт про
Наказ Нацдержслужби
щоквартал Хрищанович
здійснення моніторингу
24.01.2014 №10
ьно
Д.В.
працевлаштування та
перебування на державній
службі магістрів з галузі
знань «Державне
управління»
Підготувати звіт щодо
На виконання Закону країни щоквартал Хрищанович
дисциплінарних
«Про державну службу»
ьно
Д.В.
проваджень та притягнення
до дисциплінарної
відповідальності державних
службовців
V. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в оперативному порядку
Міністерство освіти і науки України, структурних підрозділів облдержадміністрації (звіти,
інформації тощо)
Підготувати звіт про
Наказ Міністерства
січень
Хрищанович Д.В.
чисельність працюючих та
оборони України. На
військовозобов’язаних, які
виконання листа
заброньовані згідно з
облдержадміністрації від
переліками посад і професій
10.12.2014 № 68/18-36по Департаменту освіти і
5747/2014
науки
Підготувати звіт за 2019 рік
На виконання листа МОН До
Партасюк О.В.
про травматизм у побуті зі
від
l5.01.20
смертельним наслідком серед 02.12.2017 № 1/9-581
учнів ПТНЗ
Підготувати звіти за 2019 рік
На виконання листа МОН До
Партасюк О.В.
про:
від 02.12.2017 № 1/9-581
25.01.20
виконання обласних заходів з
питань охорони праці у
ПТНЗ області;
пожежі та наслідки від них у
ПТНЗ області;
дорожньо-транспортні
пригоди з вини водіїв
підвідомчого транспорту у
ПТНЗ області.
Підготувати інформацію про На виконання листа
щокварта Фіярська С.І.
виконання Програми
обласної державної
льно
зайнятості населення
адміністрації
Хмельницької області
Підготувати звіт про
На виконання
січень
Фіярська С.І.

виконання Плану заходів з
реалізації Національної
стратегії розвитку освіти в
Україні на період до 2021
року
Підготувати в межах
компетенції інформацію про
виконання Державної
соціальної програми
«Національний план дій
щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини» на
період до 2021 року
Підготувати інформацію про
виконання програми
соціально-економічного
розвитку області
Підготувати інформаційноаналітичні матеріали щодо
розвитку учнівського
самоврядування у ЗНЗ та
ПТНЗ області
Підготувати інформацію
щодо виконання Основних
напрямів запобігання
бездомності
Підготувати інформацію про
виконання заходів із
забезпечення гарантій
реалізації прав та законних
інтересів дітей
Підготувати інформацію про
стан забезпечення прав та
законних інтересів дітей в
області
Підготувати інформацію про
виконання Державної
соціальної програми
"Національний план дій
щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини на
період до 2021 року"
Підготувати інформацію про
стан виконання 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
04.09.2013 № 686 –р
На виконання постанови
Кабінету Міністрів
України від 30.05.2018
№ 453

щокварта
льно

Поліщук О.В.

На виконання листа
обласної державної
адміністрації

щокварта
льно

Зінчук О.О.

З метою узагальнення та
оновлення даних

січень

Поліщук О.В.

На виконання постанови
Кабінету Міністрів
України
від 13.03.2013 № 162
На виконання Указу
Президента України
від 01.06.2013
№ 312/213

січень

Марисюк А.А.
Гончарук В.М.

січень

Марисюк А.А.
Гончарук В.М.

На виконання доручення
січень
голови обласної державної
адміністрації
від 27.08.2014
№ 70/39-12-4113/2014
На виконання постанови
січень
Кабінету Міністрів
України від 30.05.2018
№ 453

Марисюк А.А.
Гончарук В.М.

На виконання
розпорядження Кабінету
Міністрів України
від 13.12.2017 № 903 –р

МарисюкА.А.
Гончарук В.М.

січень
Карвацький Д.В.
щоквартал .
ьно

Підготувати звіт про
виконання Плану заходів з
реалізації Національної
стратегії розвитку освіти в
Україні на період до 2021
року

На виконання
розпорядження Кабінету
Міністрів України від
04.09.2013 № 686 –р

січень

Карвацький Д.В.

Підготувати інформацію про
реалізацію Стратегії захисту
та інтеграції в українське
суспільство ромської
національної меншини
Підготувати інформацію про
виконання плану заходів щодо
інтеграції біженців та осіб,
які потребують додаткового
захисту, в українське
суспільство на період до 2020
року
Підготувати інформацію про
збільшення обсягів
будівництва, реконструкції
приміщень, відкриття нових
груп, зменшення черги на
влаштування дітей у заклади
дошкільної освіти
Підготувати інформацію про
кількість вихованців та учнів,
зареєстрованих як
внутрішньо переміщені
особи
Підготувати інформацію про
стан виконання Указу
Президента від 20.03.2008
року № 244 «Про додаткові
заходи щодо підвищення
якості освіти в Україні»
Підготувати інформацію про
стан виконання дорожньої
карти імплементації статті 7
Закону України «Про освіту»
Підготувати інформацію
щодо створення опорних
закладів освіти в області

На виконання
розпорядження Кабінету
Міністрів України від
11.09.2013р. №701-р.

січень

Карвацький Д.В.
Гаркавенко Т.В.

На виконання
розпорядження Кабінету
Міністрів України від
22.08.2012р. №605-р.

січень

Карвацький Д.В.

На виконання доручення
Кабінету Міністрів
України від 30.03.2017 №
11894/1/1-17

січень

Гаркавенко Т.В.

Лист Міністерства освіти і
науки України

щокварта
льно

Маївко Н.В.

Лист Міністерства освіти і
науки України

щокварта
льно

Рябчук О.В.

Наказ Міністерства освіти
і науки України від
27.03.2019 № 399

щокварта
льно

Рябчук О.В.

На виконання листа
Міністерства освіти і
науки України від
07.02.2017 №1/10-303
Лист МОН № 1/9-10 від
09.01.2018

щокварта
льно

Карвацький Д.В.

Звіт про 9-тикласників, що
січень
Мельник Т.П.
продовжують навчання для
здобуття повної загальної
освіти на території
Хмельницької області та за її
межами
VІ. Питання для вивчення з метою узагальнення інформації
( бази даних, підготовка наказів, довідок тощо)
Вивчити роботу керівних
На виконання наказу
січень
Дупляк Т.В.
кадрів закладів освіти, що є директора Департаменту
Рябчук О.В.
комунальною власністю і
освіти і науки
Маївко Н.В.

перебувають у
безпосередньому
підпорядкуванні обласної
ради, які атестуються в
2020/2021 навчальному році
Підготувати інформацію
про вартість харчування та
харчування дітей пільгових
категорій у закладах
загальної середньої освіти
Проаналізувати стан
створення умов для освіти
дітей з особливими
освітніми потребами у
закладах дошкільної,
загальної середньої освіти
області
Формування та поновлення
бази даних учнів з числа
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування
Вивчення роботи директорів
та заступників директорів
ПТНЗ, які атестуються у
2019/2020н.р.
Проаналізувати стан
організації індивідуального
навчання у закладах
загальної середньої освіти
області
Проаналізувати стан
організації інклюзивного
навчання у закладах
дошкільної, загальної
середньої освіти області
Вивчити роботу директорів
та заступників директорів
закладів загальної середньої
освіти обласної
комунальної власності, які
атестуються у 2019/2020
навчальному році
Проаналізувати стан
дотримання прав та свобод
дітей, які навчаються у
закладах інституційного
догляду та виховання
обласної/міської
комунальної власності
Проаналізувати стан
виконання норм
харчування, забезпечення

облдержадміністрації,
Типового положення про
атестацію педагогічних
працівників
З метою узагальнення
даних (узагальнена
інформація)

січень

Карвацький Д.В.

З метою аналізу даних
(узагальнена інформація
до наради)

січень

Марисюк А.А.
Гончарук В.М.

Оновлення бази даних

щомісячн
о

Павлюк О.М.

На виконання наказу
директора Департаменту,
Типового положення про
атестацію педагогічних
працівників
З метою узагальнення
даних

І квартал
2020 року

Харчук А.М.
Фіярська С.І.
Спеціалісти
відділлу

січень

Марисюк А.А.
Гончарук В.М.

З метою узагальнення
даних (узагальнена
інформація до наради)

січень

Марисюк А.А.
Гончарук В.М.

На виконання наказу
директора Департаменту
освіти і науки
облдержадміністрації
відповідно до Типового
положення про атестацію
педагогічних працівників
З метою підготовки аналізу
стану дотримання прав та
свобод дітей, які
навчаються у закладах
інституційного догляду та
виховання обласної/міської
комунальної власності
(узагальнена інформація
до наради)
З метою підготовки аналізу
діяльності закладів
(узагальнена інформація до

січень

Дупляк Т.В.
Марисюк А.А.

січень

Марисюк А.А.
Гончарук В.М.

І квартал

Марисюк А.А.
Гончарук В.М.

підручниками, навчальними наради) та врахування цих
посібниками, засобами
результатів при формуванні
корекції та реабілітації
потреби в коштах
дітей у закладах
на утримання закладів
обласної/міської
комунальної власності
Проаналізувати стан
З метою підготовки аналізу січень
Марисюк А.А.
виконання постанови
діяльності інклюзивноГончарук В.М.
Кабінету Міністрів України ресурсних центрів
"Про затвердження
(узагальнена інформація
Положення про
до наради)
інклюзивно-ресурсний
центр» від 12 липня
2017 року в частині
поставлених основних
завдань центру (зі змінами)
VІІ. Надання методичної і практичної допомоги місцевим органам управління освітою,
навчальним закладам обласного підпорядкування
(проведення семінарів, нарад з спеціалістами відділів/управлінь освіти, інструктивні листи,
виїзди, перевірки тощо)
Проведення для керівників
З метою розвитку
І квартал Дупляк Т.В.
місцевих органів
професійних
начальники
управління освітою
компетентностей керівників
відділів
регіональних круглих столів місцевих органів
на тему: «Зміни підходів до управління освітою та
управління освітньою
удосконалення
галуззю в умовах
управлінської діяльності в
автономізації закладів
умовах децентралізації
освіти та децентралізації»
(м.Славута,
м.Хмельницький,
м.Камянець-Подільський)
Надання методичної і
З метою належної
постійно
Марисюк А.А.
практичної допомоги
організації роботи
ІІ, ІV
Гончарук В.М.
керівникам закладів
четвер
інституційного догляду та
виховання дітей з питань
організації роботи
Провести нараду із
З метою належної
січень
Дупляк Т.В.
спеціалістами/ методистами організації
Гаркавенко Т.В.
дошкільної освіти з питань
підготовки до здачі річних
звітів за формою 85-к про
функціонування закладів
дошкільної освіти у 2019
році
Провести нараду для
З метою належної
січень
Дупляк Т.В.
керівників закладів
організації роботи
Марисюк А.А.
інституційного догляду та
Гончарук В.М.
виховання "Про підсумки
роботи закладів
інституційного догляду та
виховання за 2019 рік та
основні завдання на 2020
рік"

VІІІ. Організаційно-масові заходи
8.1. Організація в області заходів, пов’язаних з відзначенням професійних, релігійних, інших свят
та пам’ятних дат:
День Соборності та Свободи України (22 січня)
8.2. Засідання: (комісій, Рад керівників навчальних закладів, робочих груп, дорадчих органів
тощо)
Засідання ради професійної З метою формування та
щокварта
Харчук. А.М.
освіти
затвердження регіонального льно
Фіярська С.І.,
замовлення робітничих
спеціалісти
кадрів
відділу
Засідання ради директорів Відповідно до плану роботу щокварта
Харчук. А.М.
закладів вищої освіти
ради директорів закладів
льно
Фіярська С.І.,
вищої освіти
спеціалісти
відділу
Засідання ради директорів Відповідно до плану роботу щокварта
Харчук. А.М.
закладів професійної
ради директорів закладів
льно
Фіярська С.І.,
(професійно-технічної)
професійної (професійноспеціалісти
освіти
технічної) освіти
відділу
Забезпечити проведення
Розгляд клопотань відділів/ по мірі
Рябчук О.В.
засідань комісії з питань
управлінь освіти,
надходже Маївко Н.В.
нагородження педагогічних навчальних закладів
ння
працівників відзнаками
документі
Департаменту освіти і
в
науки, обласної державної
щомісячн
адміністрації, обласної
о
ради, Міністерства освіти і
науки України тощо
8.3. Виставки, конкурси, фестивалі та інші масові заходи
Відповідно до наказу МОН Відповідн
Фіярська С.І.
Проведення ІІ етапу
о до
Спеціалісти
Всеукраїнських конкурсів
наказу
відділу
фахової майстерності серед
МОН
Шевчук Л.І.
учнів ПТНЗ .
України
Організувати проведення ІІІ На виконання наказу
січень
Дупляк Т.В.
етапу Всеукраїнських
Міністерства освіти і науки
Карвацький Д.В.
учнівських предметних
України
олімпіад з навчальних
предметів

Директор Департаменту

Олег ФАСОЛЯ

