1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, у Перечинській загальноосвітній школіінтернаті І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради відбулися цікаві та яскраві святкові
заходи. У гості до вихованців закладу завітали і правоохоронці краю, і маленькі артисти
творчих дитячих колективів.

6 – 12 червня проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри „Сокіл” („Джура”), участь у якому взяли 13 роїв (команд), 105 учасників з
Берегівського, Великоберезнянського, Виноградівського, Іршавського, Міжгірського,
Тячівського, Ужгородського, Хустського районів, міст Ужгород, Мукачево, Хуст, Чоп та
Полянської сільської об’єднаної територіальної громади.

19 червня 2018 року в м. Ужгород відбулася церемонія вручення ключів від
11 шкільних автобусів, придбаних на загальну суму 18,6 млн грн, у тому числі 5,6 млн грн –
кошти обласного бюджету, для закладів освіти Берегівського, Великоберезнянського,
Виноградівського, Іршавського, Міжгірського, Мукачівського, Перечинського, Рахівського,
Тячівського, Хустського, районів.

22 червня на Закарпатті відбулася українсько-угорська зустріч на рівні міністерств
закордонних справ та міністерств освіти двох країн. Її учасниками були міністр закордонних
справ України Павло Клімкін, міністр зовнішньої економіки закордонних справ Угорщини
Петер Сійярто, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та міністр людських ресурсів
Угорщини Міклош Кашлер.

27 червня до Дня Конституції України голова обласної державної адміністрації
Геннадій Москаль найвищу відзнаку Закарпатської облдержадміністрації – „За заслуги перед
Закарпаттям” – вручив Валентину Фречці, учневі 11 класу Сокирницької загальноосвітньої
школи I – III ступенів з поглибленим вивченням французької мови Хустської районної
державної адміністрації, який упродовж 2017/2018 навчального року, крім призового І місця у
IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології, став переможцем Всеукраїнської
науково-технічної виставки-конкурсу „Майбутнє України” у номінації „Екологія та
ресурсозбереження”, конкурсу „Intel Eco Україна 2018” у номінації „Екологічна інженерія”,
виборов золото Міжнародного фестивалю інженерних наук та технологій I FEST у Тунісі та
Міжнародної олімпіади з екології „Golden climate” у Кенії, став срібним призером конкурсу
молодих вчених ISYSу Сербії та виборов золоту медаль і спеціальний приз на Genius
Olimpiad 2018, що проходила на базі State University of New York at Oswego (США).

27 червня відкрито інклюзивно-ресурсний центр у Рахівському районі.
27 – 28 червня з нагоди Дня молоді та Дня Конституції України здійснено традиційне
сходження лідерів студентського самоврядування закладів вищої освіти Закарпатської області
на гору Говерла.

