УКРАЇНА
МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
•15 вересня 2014

Мостиська

№ 331

Про план роботи
райдержадміністрації
на четвертий квартал 2014 року

На виконання п. 9 Регламенту Мостиської райдержадміністрації, затвердженого
розпорядженням голови райдержадміністрації від 13 січня 2014 року № 2:
1. Затвердити план роботи райдержадміністрації на четвертий квартал 2014
року згідно з додатком.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації:
2.1. Забезпечити виконання плану роботи райдержадміністрації на четвертий
квартал 2014 року.
2.2. До 5 січня 2015 року подати до відділу організаційно-кадрової роботи
апарату райдержадміністрації звіти про виконання плану роботи райдержадміністрації за четвертий квартал 2014 року за формою, визначеною у додатку З
Регламенту Мостиської райдержадміністрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
райдержадміністрації Білика Л. В.

М. М. Мартин

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
» вересня 2014 № 331
ПЛАН РОБОТИ
Мостиської районної державної адміністрації на четвертий квартал 2014 року
№
з/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення
Термін
заходу
виконання
1. Засідання Колегії райдержадміністрації
Засідання Колегії райдержадміністрації
На виконання плану роботи Колегії
9 жовтня
райдержадміністрації на 2014 рік
11 грудня
2. Засідання коне?угльтативно-дорадчих органів райдержадміністрації
Засідання комісії з питань захисту прав
Закон України «Про органи і служби у
Протягом
справах дітей та спеціальні установи для
дитини при голові райдержадміністрації
кварталу
дітей», постанова Кабінету Міністрів України
від 01.10.2008 № 866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов'язаної із
захистом прав дитини»
Засідання районної комісії з питань
Згідно з планом роботи комісії з питань
Щомісячно
техногенно-екологічної безпеки та
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
надзвичайних ситуацій
Засідання Координаційної ради з питань
Закон України «Про місцеві державні
Протягом
дітей при заступнику голови
адміністрації», Закон України «Про органи і
кварталу
райдержадміністрації
служби у справах дітей та спеціальні установи
для дітей»
Засідання опікунських рад при місцевих
Закон України «Про місцеве самоврядування»,
Щомісячно
радах
Закон України «Про місцеві державні
адміністрації»
Засідання міжвідомчої КоординаційноЗгідно з планом засідань КоординаційноПротягом
методичної ради з правової освіти
методичної ради з правової освіти населення
кварталу
населення

Відповідальні
виконавці
А. Карпусь
Г. Михайлюньо
О. Онохова

І. Лібич
Г. Михайлюньо
С. Бурда
Г. Михайлюньо
С. Бурда
Н. Сатурчак

7.

Засідання районного координаційного
комітету з сприяння зайнятості населення

8.

Засідання комісії для вирішення питань,
пов'язаних з призначенням державної
соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям, наданням населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива та пільг
особам, які мають право на пільги за
соціальною ознакою

9.

Засідання робочої групи з питань щодо
створення та легалізації нових робочих
місць

10.

Засідання комісії щодо прийняття рішень
про надання одноразової матеріальної
допомоги інвалідам та непрацюючим
малозабезпеченим особам
Засідання спостережної комісії
райдержадміністрації
Засідання районної комісії з питань
погашення податкового боргу та стану
виплати заробітної плати
Засідання робочої групи по розробці
Програми інформатизації Мостиського
району
Засідання комісії для розгляду питань
охорони лісів, використання та
збереження лісових ресурсів району

11.
12.
13.
14.

Згідно з планом засідань районного
координаційного комітету з сприяння
зайнятості населення
Закон України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям»,
постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження порядку призначення і виплати
державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям», Положення про
порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату
ЖКП і послуг на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива,
затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 21.10.1995 № 848
Положення про районну робочу групу з
питань легалізації, затверджене
розпорядженням голови райдержадміністрації
від 15.02.2010 №78
Лист Міністерства праці та соціальної
політики України від 30.09.2005
№770/0/14-05/027-12

Продовження додатка
Протягом
Л. Вербаускене
кварталу
Щомісячно

М. Бервецька

Щомісячно

Н. Полянська

Один раз у
квартал

Г. Курцеба

Згідно з планом засідань спостережної комісії
райдержадміністрації
Недопущення росту заборгованості до
бюджету та Пенсійного фонду

Щомісячно

В. Санницький

Щомісячно

В. Клочков

Розробка Програми інформатизації
Мостиського району

Щомісячно

В. Клочков

Протягом
кварталу

О. Томашевська

Упорядкування використання лісових
ресурсів та обліку деревини

15.

Продовження додатка
Протягом .
О. Шуп'яна
кварталу

Засідання районної координаційної ради Згідно з планом засідань районної
з питань безпеки дорожнього руху
координаційної ради з питань безпеки
дорожнього руху
3. Заходи щодо соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних
функціонування галузей господарського комплексу та розв'язання проблем у соціальній сфері, поліпшення
місцевих органів виконавчої влади тощо
16. Надання роз'яснень законодавства щодо
На виконання розпоряджень, наказів вищих
Потягом
надання житлових субсидій, допомог,
органів
кварталу
пільг
17. Надання населенню різних видів допомог Забезпечення громадянам їх прав відповідно
Протягом
до чинного законодавства
кварталу
18. Робота з учасниками ліквідації аварії на
Протягом
Забезпечення громадянам їх прав відповідно
ЧАЕС (компенсація за шкоду заподіяну
кварталу
до чинного законодавства
здоров'ю, за невикористані санаторнокурортні путівки)
19. Робота з учасниками Великої Вітчизняної Забезпечення громадянам їх прав відповідно
Протягом
війни, інвалідами, «дітьми війни» (надан- до чинного законодавства
кварталу
ня статусу, компенсація за невикористані
санаторно-курортні путівки)
20. Робота з багатодітними сім'ями (надання
Забезпечення громадянам їх прав відповідно
Протягом
статусу «багатодітна сім'я», «дитина з
до чинного законодавства
кварталу
багатодітної сім'ї», попередження
насильства в сім'ї, оздоровлення дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей з малозабезпечених
сімей, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, дітей з багатодітних
сімей, талановитих та обдарованих дітей )
21. Прийом громадян головою
Забезпечення реалізації громадянами
Щомісяця
райдержадміністрації
конституційного права на звернення
1-а п'ятниця
22. Виїзний прийом громадян головою
Забезпечення реалізації громадянами
Щомісяця за
райдержадміністрації
конституційного права на звернення
окремим
графіком
23. Прийом громадян першим заступником
Забезпечення реалізації громадянами
Щомісяця

одиниць,
діяльності
Б. Гачак
Б. Гачак
І. Лесняк

Г. Курцеба
І. Лесняк
0 . Захарко

0 . Осі дач
0 . Осі дач
0 . Осідач

24.
25.
26.
27.
28.

голови райдержадміністрації
конституційного права на звернення
Виїзний прийом громадян першим
Забезпечення реалізації громадянами
заступником голови райдержадміністрації конституційного права на звернення
Прийом громадян заступником голови
райдержадміністрації
Виїзний прийом громадян заступником
голови райдержадміністрації

Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення
Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення

Прийом громадян керівником апарату
райдержадміністрації
Виїзний прийом громадян керівником
апарату райдержадміністрації

Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення
Забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення

Продовження додатка
4-а п'ятниця
Щомісяця за
О. Осі дач
окремим
графіком
Щомісяця
О. Осі дач
1-й вівторок
Щомісяця за
О. Осідач
окремим
графіком
Щомісяця
О. Осідач
3-й вівторок
Щомісяця за
О. Осідач
окремим
графіком
12 листопада
В. Клочков

Засідання робочої групи по розробці
Опрацювання основних стратегічних
Стратегії розвитку Мостиського району
напрямків розвитку району
на 2013-2025 роки
4. Заходи на виконання актів законодавства ( конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, ініних органів виконавчої влади вищого рівня), доручень Президента України та
Прем'єр-міністра України, державних і обласн их програм соціально-економічного та культурного розвитку, розпоряджень та
доручень голови райдержадміністрації, ріітень сесій обласної ради, хід виконання яких розглядатиметься в порядку
конт ролю та підготовка відповідних звітів
ЗО. Здійснення рейдів «Діти вулиці»,
Постанова Кабінету Міністрів України від
Г. Михайлюньо
Щомісячно
«Вокзал», «Ринок», «Літо 2014»,
01.10.2008 № 866 «Питання діяльності органів
І. Тарнавський
«Генофонд», «Ялинка» з метою
опіки та піклування, пов'язаної із захистом
С. Бурда
виявлення дітей, схильних до
прав дитини»
правопорушень і злочинності
31. Проведення циклу лекцій, бесід, «круглих Закон України «Про Загальнодержавну
Г. Михайлюньо
Щомісячно
столів» у загальноосвітніх навчальних
програму «Національний план дій щодо
І. Тарнавський
закладах району по питаннях прав та
реалізації Конвенції ООН про права дитини»
С. Бурда
інтересів неповнолітніх, адміністративної на період до 2016 року »
та кримінальної відповідальності за
правопорушення і злочинність серед
дітей
29.

32.
33.
34.

35.

36.

37.

Аналіз стану виконання Програми
розвитку малого підприємництва на 20132015 роки
Забезпечити виконання комплексу заходів
щодо профілактики злочинності серед
неповнолітніх
Виконання заходів щодо забезпечення
безпеки життєдіяльності всіх учасників
навчально-виховного процесу

Створення сприятливих умов для розвитку
малого підприємництва

Продовження додатка
Протягом
В. Клочков
кварталу

Державна програма запобігання дитячій
безпритульності та бездоглядності

Протягом
кварталу

Закон України «Про заходи щодо
попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на
здоров'я населення», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 08.11.2007 № 980-р
«Про затвердження плану першочергових
заходів з профілактики травматизму
невиробничого характеру»
Забезпечити безкоштовне гаряче
Постанова Кабінету Міністрів України від
харчування учнів 1-4 класів та дітей
22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм
пільгових категорій ЗНЗ району
харчування у навчальних та оздоровчих
закладах»
Забезпечити функціонування єдиного
державна Програма впровадження у
інформаційного освітнього порталу
навчально-виховний процес загальноосвітніх
району
навчальних закладів інформаційнокомунікаційних технологій "Сто відсотків"
(2011-2015 р.)
Забезпечити виконання комплексу заходів Закон України «Про охорону дитинства»,
щодо соціального захисту дітей пільгових Закон України «Про забезпечення
категорій
організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», Закон України
«Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»,
постанова Кабінету Міністрів України від
05.04.1994 № 226 «Про поліпшення:
виховання, навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітей-сиріт, та
дітей, позбавлених батьківського піклування»

І. Груник

Протягом
кварталу
Т. Головащенко
В. Ліпецька

Протягом
кварталу

3. Подільчик

Протягом
кварталу
Л. Гудима
Протягом
кварталу

І. Груник

Продовження додатка
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.

5. Підсумки діяльності райдержадміністрації (підготовка звітів)
Підготовка звіту про виконання
Згідно з планом роботи відділу організаційноДо 10 липня
квартального та річного плану роботи
кадрової роботи апарату
райдержадміністрації
райдержадміністрації
Підготовка звіту про вакансії та
Проведення звітності в установах
Постійно
прийнятих працівників в установи освіти
та щодекадно
Мостиського району
Підготовка звіту про чисельність і склад
Проведення звітності в установах
До 20 жовтня
педагогічних працівників ЗНЗ району (83
РВК)
Підготовка звіту про чисельність
Проведення звітності в установах
До 1 грудня
працюючих та заброньованих
військовозобов'язаних закладів і установ
освіти Мостиського району (6 Б)
Підготовка звіту про кількість
Проведення звітності в установах
До ЗО грудня
працівників, їхній якісний склад та
професійне навчання (6 ПВ)
Підготовка звіту про моніторинг цін
Проведення звітності в установах торгівлі
Постійно,
щоп'ятниці
Підготовка звіту про роботу промислових Проведення звітності
До 12 числа
підприємств
щомісячно
Підготовка звіту про тарифи в ЖКГ
Проведення звітності
До 20 жовтня
Підготовка аналізу економічних
Проведення звітності
До 10 числа
показників
щомісячно
6. Проведення перевірок, надання практичної допомоги
Проведення перевірок виховної роботи у Закон України «Про Загальнодержавну
Щомісячно
загальноосвітніх школах району
програму «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини»
на період до 2016 року»
Проведення перевірок органів місцевого
Згідно з планом роботи відділу організаційноЩомісячно
самоврядування з метою надання
кадрової роботи апарату райдержадміністрації
методичної та практичної допомоги у
їхній діяльності
Проведення перевірок за місцем
Закон України «Про Загальнодержавну
Щомісячно

А. Карпусь
М. Мартин
М. Мартин
М. Мартин

М. Мартин
О. Мандзяк
О. Томашевська
Д. Загорбенська
В. Клочков
Г. Михайлюньо
В. Чернега
А. Карпусь

Г. Михайлюньо

проживання дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та
дітей, що опинилися в складних життєвих
обставинах

50. Вивчення до наказу стану викладання
хімії у ЗНЗ Мостиського № 2 ЛОО
51.

52.

53.

54.

55.
56.
57.

Вивчення питання на засідання
методичної ради : «Система роботи
шкільного методичного кабінету 3
підвищення фахової кваліфікації,
педагогічної майстерності вчителів»
Вивчення питання на засідання
методичної ради «Розвиток творчих
здібностей школярів на уроках
образотворчого мистецтва»
Вивчення питання на засідання
методичної ради : «Виконання програми
щодо формування здорового способу
життя»
Вивчення питання на засідання
методичної ради «Впровадження у
навчальний процес ДНЗ та дошкільних
підрозділів НВК варіативної складової
Базового компоненту дошкільної освіти»
Моніторинг відвідування учнями 10-их
класів школи
Надання практичної допомоги молодим
учителям
Надання практичної допомоги
новопризначеним керівникам

програму «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини»
на період до 2016 року», постанова Кабінету
Міністрів України від 01.10.2008 № 866
«Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов'язаної із захистом прав
дитини»
Оцінка якості та результативності роботи
педагогічних працівників та моніторинг якості
викладання хімії у навчальних закладах
Моніторинг методичної роботи у школах
Чернівського ЛОО

Продовження додатка
С. Бурда
О. Онохова

Листопад грудень
Листопад грудень

А. Кулай

І. Олексюк

Моніторинг якості викладання у школах
Мостиського № 1 ЛОО

Листопад грудень

М. Дорош

Моніторинг якості викладання у школах
Мостиського № 1 ЛОО

Листопад грудень

В. Ліпецька

Моніторинг роботи ДНЗ району

Листопад

М. Стецина

Моніторинг відвідування

Жовтень

М. Бішко

Надання методичної допомоги

Жовтень

методисти РМК

Методична допомога

Жовтень

І. Олексюк

58.
59.

Моніторинг організації навчальноАналіз організації навчального процесу
виховного процесу у Раденицькому НВК,
Підлісецькій ЗОШІ-ІІ ст.
Моніторинг навальних досягнень
Аналіз якості знань учнів
школярів Волицького ЛОО з трудового
навчання, географії, виховання

Проведення соціально-психологічних
Вивчення актуальності та ставлення учнів
досліджень:
району до даних проблем
- «Профілактика суспільнонебезпечних узалежнень серед дітей»;
- «Молодь і насильство в суспільстві»
61. Проведення перевірки делегованих
Доручення голови райдержадміністрації від
повноважень в Чернівській сільській раді 22.08.2014 №24
62. Проведення перевірки делегованих повно- Доручення голови райдержадміністрації від
важень в Липниківській сільській раді
22.08.2014 №24
63. Спільні рейди-перевірки СуСД, ГКМСД
Закон України «Про загальнодержавну
РВ ГУМВСУ у Львівській області ігрових програму «Національний план дій щодо
апаратів, інтернет-кафе та інших
реалізації Конвенції ООН про права дитини»»
громадських місць де перебувають
на період до 2016 року
неповнолітні
Закон України «Про загальну середню освіту»
7. Наради, семінари, навчання тощо
64. Розширена оперативна нарада із
Ознайомлення із суспільно-політичною
заступниками голови, керівниками
ситуацією в районі та доведення завдань
структурних підрозділів
заступникам голови райдержадміністрації,
райдержадміністрації
начальникам управлінь, відділів
райдержадміністрації та керівникам служб
району
65. Нарада з керівниками правоохоронних і
На виконання схеми аналізу і координації
контролюючих органів
роботи органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, судових, правоохоронних
органів та органів юстиції району у сфері
боротьби з організованою злочинністю і
корупцією

Продовження додатка
В. Чернега
Листопадгрудень
Грудень

60.

М. Бішко
Л. Гудима
М. Дорош
Ґ. Андраш
Л. Рожак

31.10.2014
29.12.2014
10.10.2014

О. Томашевська

07.11.2014

О. Мандзяк

Щомісячно

Г. Михайлюньо
О. Онохова
І. Тарнавський

Щопонеділка

А. Карпусь

Щомісяця
3-й вівторок

В. Санницький

66.

Проведення семінарів-практикумів,
Закон України «Про Загальнодержавну
навчань для представників органів опіки
програму «Національний план дій щодо
та піклування Мостиського району з
реалізації Конвенції ООН про права дитини»
питань опіки, піклування та усиновлення, на період до 2016 року», постанова Кабінету
стврення і функціонування ДБСТ та ПС, а Міністрів України від 01.10.2008 № 866
також вжиття заходів із запобігання
«Питання діяльності органів опіки та
нездорових тенденцій серед дітей
піклування, пов'язаної із захистом прав
дитини»
67. Виробнича нарада з працівниками
Планування роботи установ культури на
культури району
місяць та звіт про проведену роботу за певний
період
68. Нарада з міськими, сільськими головами і Згідно з планом роботи відділу організаційносекретарями виконкомів місцевих рад
кадрової роботи апарату райдержадміністрації
69. Семінар-практикум «Самостійна робота в Виявлення та вдосконалення фахової
рамках компетентнісного підходу в
майстерності вчителів. Пропагування
навчанні хімії» (Крукеницький ліцей)
передового педагогічного досвіду учителів
хімії вищої категорії
70. Семінар-практикум «Формування навичок Виявлення та вдосконалення фахової
здорового способу життя на уроках
майстерності вчителів. Пропагування
біології» (Берегівська ЗОНІ І-ІІ ст.)
передового педагогічного досвіду учителів
біології вищої категорії
71. Семінар-практикум «Інтерактивні
Виявлення та вдосконалення фахової
майстерності вчителів. Пропагування
технології на уроках біології»
передового педагогічного досвіду учителів
(Годинівська ЗОШІ-ІІ ст.)
біології вищої категорії
72. Семінар-практикум «Екологічне
Виявлення та вдосконалення фахової
виховання учнів шляхом використання
майстерності вчителів. Пропагування
інноваційних технологій»
передового педагогічного досвіду учителів
(Довгомостиська ЗОШ І-ІІ ст.)
хімії вищої категорії
73. Науково-методичний семінар
Підвищення фахового рівня учителів
«Компаративна змістова лінія в процесі
вивчення світової літератури»
74. Семінар-практикум заступників
Підвищення фахового рівня керівників
директорів з навчально-виховної роботи

Продовження додатка
Протягом
Г. Михайлюньо
кварталу
С. Бурда
О. Онохова

28.10.2014
26.11.2014
24.12.2014
Жовтень

Г. Букса
А. Карпусь

20.10.2014

А. Кулай

10.11.2014

А. Кулай

17.11.2014

А. Кулай

08.12.2014

А. Кулай

20.10.2014

І. Олексюк

21.10.2014

І. Олексюк

Продовження додатка
«Інноваційний підхід до організації
методичної роботи в закладах освіти»
75. Семінар-практикум заступників
Підвищення фахового рівня керівників
директорів з навчально-виховної роботи
«Використання учительських методик до
індивідуально-психічних особливостей
школярів»
76. Семінар-практикум «Організація
Підвищення рівня професійної
проблемного навчання на уроках
компетентності, педагогічної майстерності
математики» (засідання МО учителів
педагогів ЗНЗ
математики Мостиського № 2 ЛОО)
77. Семінар-практикум «Рухова активність Підвищення рівня професійної
провідна детермінанта збереження
компетентності, педагогічної майстерності
здоров'я» (засідання Гусаківського ЗМО
педагогів ЗНЗ
учителів фізкультури)
78. Семінари-практикуми учителів основ
Підвищення рівня професійної
здоров'я «Формування в учнів свідомого
компетентності, педагогічної майстерності
ставлення до здорового способу життя
педагогів ЗНЗ
шляхом впровадження енергозберігаючих
технологій»
79. Семінари-практикуми шкільних
Підвищення рівня професійної
бібліотекарів « Впровадження сучасних
компетентності, педагогічної майстерності
форм організації роботи шкільної
педагогів ЗНЗ
бібліотеки»
80. Семінари-практикуми з учителями фізики Підвищення рівня професійної
«Підвищення ефективності і якості
компетентності, педагогічної майстерності
природничої освіти шляхом
педагогів ЗНЗ
впровадження сучасних форм організації
навчальної діяльності учнів»
81. Семінар за участю представників служби
Взаємодія різних структур з метою
у справах дітей «Взаємодія школи і сім'ї у забезпечення належного виховання учнівської
формуванні особистості дитини»
молоді
82. Круглий стіл для практичних психологів,
Профілактика проявів агресивної поведінки та
соціальних педагогів «Насильство-це
насильства у школі

18.11.2014

І. Олексюк

20.11.2014

М. Надибський
Г. Баран

27.11.2014

М. Надибський
І. Дужий

03.11.2014
10.11.2014
17.11.2014

В. Ліпецька

05.11.2014
12.11.2014
19.11.2014

В. Ліпецька

26.11.2014
03.12.2014
10.12.2014

В. Ліпецька

27.11.2014

Л. Рожак
І. Дутко

04.12.2014

Л. Рожак
Н. Данилко

83.

84.

85.

86.

87.

злочин»
Круглий стіл за участю вчителівлогопедів, медичних працівників
«Особливості обстеження дітей-логопатів
та надання їм кваліфікованої допомоги»
Проблемний семінар з учителями історії та
правознавства на локальних освітніх
округах «Створення інноваційного
середовища для розвитку школярів на
уроках історії»: Мостиський № 1 ЛОО,
Мостиський № 2 ЛОО, Судововишнянський ЛОО, Чернівський ЛОО,
Крукеницький ЛОО, Гусаківський ЛОО

Забезпечення корекційної складової
навчального процесу, підвищення фахового
рівня вчителів-логопедів

Обговорити питання розвитку інноваційного
освітнього середовища та педагогічного
впливу на формування креативної особистості
дитини; поширити позитивні тенденції
творчої співпраці вчителя і учня; визначити
детальні шляхи та накреслити головні
напрямки роботи у реалізації інноваційного
навчання вчителів суспільствознавчих
дисциплін у новому навчальному році
Семінар-практикум учителів історії з
Пошук і впровадження нових активних
проблеми «Робота з комп'ютерними
підходів до навчання, удосконалення засобів
програмними засобами на уроках історії» і форм процесу навчання, з метою створення
на базі Судововишнянської ЗОШ І-ІІІ ст.
комфортних умов, за яких кожен учень відчує
свою успішність, інтелектуальну
спроможність, значущість
Семінар-практикум учителів географії на
Пошук і впровадження нових активних
базі Волицького НВК «Робота з
підходів до навчання, удосконалення засобів
комп'ютерними програмними засобами на і форм процесу навчання
уроках географії»
Круглий стіл з учителями географії та
Пошук і впровадження нових активних
економіки на локальних освітніх округах підходів до навчання, удосконалення засобів
«Підвищення ефективності і якості
і форм процесу навчання, з метою створення
природничої освіти шляхом
комфортних умов, за яких кожен учень відчує
впровадження сучасних форм організації
свою успішність, інтелектуальну
навчальної діяльності учнів на уроках
спроможність, значущість
географії»: Мостиський № 1 ЛОО,
Мостиський № 2 ЛОО, Судововишнянський ЛОО, Чернівський ЛОО, Волицький
ЛОО

Продовження додатка
І. Букса
11.12.2014
Л. Рожак
О. Кадикало

21.10.2014
04.11.2014
11.11.2014
18.11.2014
25.11.2014
02.12.2014
09.12.2014

,Л. Гудима

23.12.2014

Л. Гудима

10.12.2014

Л. Гудима

Л. Гудима
12.11.2014
22.10.2014
26.11.2014
12.11.2014
19.11.2014

88.

Семінар-практикум для вчителів
інформатики «Інтелектуальний брейнринг»
89. Семінар для молодих вчителів з
проблеми «Розвиток зв'язного
мовлення на уроках української мови та
л-ри» (Урок позакласного читання
«Славетні імена. Б.-І. Антонич»)
90. Проведення «круглого столу» учителів
української мови та літератури з проблеми
«Використання принципу проблемності
на уроках української мови та літератури»
на базі ЛОО : Мостиських № 1, 2;
Судововишнянського, Волицького,
Крукеницького, Гусаківського,
Чернівського
91. Проведення «круглих столів» учителів
української мови та літератури з проблеми
«Використання принципу проблемності
на уроках української мови та літератури»
на базі ЛОО : Мостиських № 1 , 2 ;
Судововишнянського, Волицького,
Крукеницького, Гусаківського,
Чернівського
92. Семінари-практикуми вихователів груп з
короткотривалим режимом роботи
«Збереження та зміцнення фізичного ,
психічного і духовного здоров'я дітей
раннього віку»
93. Семінари-практикуми учителів
початкових класів «Особистісно
зорієнтований урок у школі І ступеня в
умовах оновлення змісту та форм
організації навчально-виховного

Організація методичної роботи з вчителями
інформатики

Продовження додатка
27.11.2014
М. Дорош

Виявлення та вдосконалення фахової
майстерності вчителів. Пропагування
передового педагогічного досвіду учителя
української мови та літератури

15.10.2014

М. Бішко

Організація методичної роботи з учителями
української мови та літератури

08.10.2014
15.10.2014
22.10.2014
12.11.2014
19.11.2014
03.12.2014
10.12.2014

М. Бішко

Організація методичної роботи з учителями
української мови та літератури

08.10.2014
15.10.2014
22.10.2014
12.11.2014
19.11.2014
03.12.2014
10.12.2014

М. Бішко

Підвищення фахового рівня роботи
вихователів

27.11.2014
18.12.2014

М. Стецина

Підвищення фахового рівня роботи учителів
початкових класів

01.10.2014
02.10.2014
03.10.2014.
06.10.2014
07.10.2014

М. Стецина

Продовження додатка
94.

95.

96.

97.
98.
99.

процесу».
Нарада з керівниками органів місцевого
Обговорення щодо написання основних
В. Клочков
23.10.2014
самоврядування та структурних
розділів мікропроектів на 2015 рік
підрозділів РДА по розробці
мікропроектів на 2015 рік
Семінар з працівниками Народних домів
Навчання та надання методичної допомоги
28.10.2014
Г. Букса
на тему : «Робота Народних домів по
працівникам Народних домів
розвитку мережі любительських
об'єднань, клубів за інтересами та малих
форм роботи у задоволенні духовних
потреб населення».
8. Засідання колегій ст]іуктурних підрозділів районної державної адміністрації
Засідання колегії відділу освіти
Вирішення питань навчально-виховного
27.11. 2014
характеру, прийняття управлінських рішень.
1. Про стан роботи адміністрацій
М. Бішко
навчальних закладів Судововишнянського
ЛОО щодо охоплення дітей і підлітків
навчанням;
2. Стан управлінської діяльності
3. Подільчик
адміністрації по забезпеченню державних
санітарно-гігієнічних вимог щодо
організації безкоштовного гарячого
харчування учнів ЗНЗ району;
3. Про напрямки й результати роботи з
М. Дорош
обдарованими дітьми;
4. Обговорення плану роботи відділу
3. Подільчик
освіти на 2015 рік.
9. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю
Щомісячна народознавча студія із циклу
Інформація про видатні постаті української
01.10.2014
Г. Букса
«Видатні постаті української історії та
історії та культури
03.11.2014
культури» по районному радіомовленню
Поетична година «Співець гармонії
До 105-річчя від дня народження Богдана06.10.2014
Г. Букса
життя» (до 105-річчя від дня народження Ігоря-Антонича
Богдана-Ігоря-Антонича)
Година поезії «0 слово! Будь моїм
До 125-річчя від дня народження М. Драй10.10.2014
Г. Букса

Продовження додатка

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

мечем» (до 125-річчя від дня народження
М. Драй-Хмари)
Тематичний вечір, присвячений 72-й
річниці утворення УПА
Історична година «Лицарі української
незалежності» (до 72-ї річниці утворення
УПА)
Бібліографічна гра «Що? Де? Коли?»
Історична година «ЗУНР - наша історія»,
присвячена 96-й річниці ЗУНР
Мовознавче свято «Усе минає, а слово
залишається» (до Дня української
писемності та мови)
Вечір гумору «Король українського
гумору» (до 125-річчя від дня народження
Остапа Вишні)
Вечір - реквієм «Великі жертви твої,
Україно» (до Дня пам'яті жертв
Голодомору та політичних репресій)
Літературна година з «3 когорти
майстрів» (до 115-річчя від дня
народження Г. Косинки)
Міні-дискусія «СНІД - смертельна загроза
майбутнього» (до Всесвітнього дня
боротьби із СНІДом)
Правовий ринг «Право: що ми знаємо про
них» (до Дня прав людини)
Дитячий ранок «Святий Миколай, до нас
завітав»
Театралізоване дійство «В гостях у
Миколая»
Віншування з Новим 2015 роком
Творча лабораторія «Формування

Хмари
Відзначення пам'ятних та знаменних дат

14.10.2014

Г. Букса

Відзначення пам'ятних та знаменних дат

14.10.2014

Г. Букса

Ознайомлення дітей з енциклопедіями
До 96-ї річниці ЗУНРу

23.10.2014
03.11.2014

Г. Букса
Г. Букса

До Дня української писемності та мови

10.11.2014

Г. Букса

До 125-річчя від дня народження Остапа
Вишні

12.11.2014

Г. Букса

До Дня пам'яті жертв Голодомору та
політичних репресій

21.11.2014

Г. Букса

До 115-річчя від дня народження Г. Косинки

28.11.2014

Г. Букса

До Всесвітнього дня боротьби із СНІДом

01.12.2014

Г. Букса

До Дня прав людини

10.12.2014

Г. Букса

Популяризація свят та народних обрядів

19.12.2014

Г. Букса

Популяризація свят та народних обрядів

19.12.2014

Г. Букса

Популяризація свят та народних обрядів
Виявлення та вдосконалення фахової

30-31.12.2014
10.11.2014

Г. Букса
А. Кулай

Продовження додатка

114.
115.
116.

117.

118.

119.

120.

121.

практичних компетентнцій під час
вивчення шкільного курсу хімії»
(Судововишнянська ЗОШІ-ІІІ ст.)
Показовий захід, присвячений творчості
0 . Уальда
Показовий захід, присвячений творчості
Ф. Шиллера
Творча лабораторія «Використання
рухливих ігор та естафет на уроках
фізичної культури» (засідання
Мостиського ЗМО учителів фізкультури )
Засідання методичного об'єднання
учителів математики Чернівського ЛОО
«Впровадження методів математичного
моделювання на уроках математики»
Засідання методичного об'єднання
учителів математики Волицького ЛОО
«Впровадження методів математичного
моделювання на уроках математики»
Творча лабораторія «Прикладне
проектування математичних понять на
уроках математики» (засідання МО
учителів математики Крукеницького
ЛОО)
Майстер-клас вчителя фізики Мостиської
ЗОШ № 3 Барана В. К. з теми «Фізичний
експеримент і експериментальні навчальні
завдання, їх роль і місце у процесі
вивчення фізики та розвитку
індивідуальних творчих можливостей
учнів»
Творча лабораторія учителя історії
Мостиської № 2 ЗОШ І-ІІІ ст. Бірець Г. І. з
проблеми «Використання ігрових

майстерності вчителів. Пропагування
передового педагогічного досвіду учителів
хімії вищої категорії
Організація позакласної роботи із світової
літератури
Організація позакласної роботи із світової
літератури
Підвищення рівня професійної
компетентності, педагогічної майстерності
педагогів ЗНЗ

20.10.2014

І. Олексюк

08.12.2014

І. Олексюк

11.12.2014

М. Надибський
А. Труш

Підвищення рівня професійної
компетентності, педагогічної майстерності
педагогів ЗНЗ

13.10.2014

М. Надибський

Підвищення рівня професійної
компетентності, педагогічної майстерності
педагогів ЗНЗ

30.10.2014

М. Надибський

Підвищення рівня професійної
компетентності, педагогічної майстерності
педагогів ЗНЗ

06.11.2014

М. Надибський

Підвищення рівня професійної
компетентності, педагогічної майстерності
педагогів ЗНЗ

26.11.2014

В. Ліпецька

Пошук і впровадження нових активних
підходів до навчання, удосконалення засобів
і форм процесу навчання, з метою створення

16.12.2014

Л. Гудима

Продовження додатка
елементів на уроках історії»
122. Районний показовий захід, присвячений
Міжнародному Дню туризму на базі
Мостиської № 1 ЗОШ І-ІІІ ст.
123. Творча лабораторія в рамках місячника
молодого вчителя «Професійне вміння
вчителя - гарант успішного навчання
учнів»
124. Педагогічна вітальня з проблеми
«Інтерактивні форми і методи роботи на
уроках української мови та літератури»
125. Педагогічний турнір «Сучасні підходи
до організації проведення уроків
української мови та літератури»
126. Педагогічне читання «Б.-І. Антонич був
колись хрущем і жив на вишнях»
127. Організація Всеукраїнської
українознавчої гри «Соняшник»
128. Організація та проведення Міжнародного
конкурсу з української мови ім. Петра
Яцика
129. Організація та проведення Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Тараса
Шевченка
130. Організація і проведення конкурсу
молодих прозаїків ім. Катрі Гриневичевої
131. Організація та проведення серед учителів

комфортних умов, за яких кожен учень відчує
свою успішність, інтелектуальну
спроможність, значущість
Вдосконалення форм і методів позакласної
роботи з учнівською молоддю.

01.102014

Л. Гудима

Організація методичної роботи з вчителями
трудового навчання

21.10.2014

М. Дорош

Виявлення та вдосконалення фахової
майстерності вчителів. Пропагування
передового педагогічного досвіду учителя
української мови та літератури
Виявлення та вдосконалення фахової
майстерності вчителів. Пропагування
передового педагогічного досвіду учителя
української мови та літератури
Виявлення та вдосконалення фахової
майстерності вчителів. Пропагування
передового педагогічного досвіду учителя
української мови та літератури
Організація роботи з обдарованою молоддю

19.11.2014

М. Бішко

26.11.2014

М. Бішко

01.10.2014

М. Бішко

М. Бішко

Організація роботи з обдарованою молоддю

Жовтеньгрудень
Жовтень 2014

Організація роботи з обдарованою молоддю

Жовтень 2014

М. Бішко

Організація роботи з обдарованою молоддю

Листопад 2014

М. Бішко

13.11.2014

М. Бішко

Поширення досвіду роботи вчителів

М. Бішко

Продовження додатка

132.

133.
134.

135.

136.

137.

української мови і літератури конкурсу на
кращий конспект за Остапа Вишні (з дня
відзначення 125 років Остапа Вишні)
Відзначення 125-річчя від дня
народження Михайла Панасовича ДрайХмари на базі Мостиської ЗОШ № 2,
Крукеницької ЗОШ, Твіржанського НВК.
Відзначення 125 років від дня
народження Остапа Вишні у ЗНЗ району
Творча лабораторія учителя 1 класу
«Формування та адаптація стійкої та
позитивної мотивації до навчальновиховної діяльності й корекції як основи
для самореалізації особистості»
Творча лабораторія учителя 2 класу
«Реалізація Державного стандарту
початкової загальної освіти за
підручниками для учнів 2 класу»
Творча лабораторія учителя 3 класу
«Реалізація Державного стандарту
початкової загальної освіти за
підручниками для учнів 3 класу».
Організація святкових вистав, ранків «Іде
Святий Миколай»

Керівник апарату райдержадміністрації

української мови та літератури
Поширення досвіду роботи вчителів
української мови та літератури

10.10.2014

М. Бішко

Поширення досвіду роботи вчителів
української мови та літератури
Поширення досвіду роботи вчителів
початкових класів

12.11.2014

М. Бішко

25.12.2014

М. Стецина

Поширення досвіду роботи вчителів
початкових класів

17.12.2014

М. Стецина

Поширення досвіду роботи вчителів
початкових класів

16.12.2014

М. Стецина

Грудень

Г. Михайлюньо
С. Бурда
О. Онохова

Закон України «Про загальнодержавну
програму «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини»
на період до 2016 року

Л. В. Білик

