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Рівне № Ж

Про затвердження рішень 
колегії управління освіти 
і науки облдержадміністрації

Керуючись Положенням про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року № 483,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити рішення колегії управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 19 травня 2021 року, ш,о додаються.

2. Контроль за виконанням рішень колегії та наказу залишаю за собою. 

Додаток: 4 арк.

Начальник управління Петро КОРЖЕВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної 
адміністрації

РІШЕННЯ КОЛЕГИ
управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації

від 19 травня 2021 року _ Протокол № 2

Модернізація системи підготовки 
робітничих кадрів. Регіональний 
ринок праці

Заслухавши та обговоривши доповідь Олени ПОЛЮХОВИЧ, заступника 
начальника відділу професійно-технічної та виш,ої освіти управління освіти і 
науки облдержадміністрації, з питання «Модернізація системи підготовки 
робітничих кадрів. Регіональний ринок праці»,

к о л е г і я  у х в а л ю є :

1. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, органам 
управління освітою територіальних громад упроваджувати на базі закладів 
загальної середньої освіти системну роботу, спрямовану на популяризацію 
серед учнів найбільш масових та дефіцитних робітничих професій.

Постійно

2. Регіональній раді з питань професійно-технічної освіти врахувати 
результати досліджень ринку праці при формуванні обсягів регіонального 
замовлення на підготовку робітничих кадрів.

2022 рік

3. ' Закладам професійної (професійно-технічної) освіти розвивати 
партнерство з роботодавцями для удосконалення навчальних програм 
підготовки робітничих кадрів з метою розширення спектру практичних навичок 
випускників та більш повного врахування потреб місцевих роботодавців.

Постійно

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування проводити 
заходи з консультативної та мікрофінансової підтримки самозайнятості, 
підприємництва та розвитку компетенцій ведення бізнесу.

Постійно



5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування та базовим 
центрам зайнятості проводити інформаційні кампанії, спрямовані на 
легалізацію робочих місць.

Постійно

Голова колегії

Секретар колегії

Петро КОРЖЕВСЬКИЙ 

Майя АНДРЄЄВА
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РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації

від 19 травня 2021 року * Протокол № 2

Про стан роботи в управлінні освіти 
і науки облдержадміністрації щодо 
звернень громадян у 2020 році та 
І кварталі 2021 року

Заслухавши та обговоривши інформацію Майї АНДРЄЄВОЇ, головного 
спеціаліста відділу професійно-технічної та виидої освіти управління освіти і 
науки облдержадміністрації, про стан роботи в управлінні освіти і науки 
облдержадміністрації щодо звернень громадян у 2020 році та І кварталі 2021 
року,

к о л е г і я  у х в а л ю є :

1. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації:
1.1. Забезпечити надання органам управління освітою територіальних 

громад, сіл, селищ та міст області інформації про кількість звернень, які 
надійшли в управління освіти і науки облдержадміністрації, від громадян для 
аналізу та вжиття ними заходів щодо усунення причин, які зумовлюють 
звернення.

Постійно
1.2. Забезпечити щотижневий аналіз звернень громадян на апаратних 

нарадах управління освіти і науки облдержадміністрації.
Постійно

2. Керівникам органів управління освітою територіальних громад, сіл, 
селищ та міст області;

2.1. Забезпечити неухильне дотримання працівниками відділів, управлінь 
вимог Закону України «Про звернення громадян».

Постійно
2.2. Заслухати на засіданнях колегіальних органів звіти посадових осіб, 

відповідальних за організацію роботи зі зверненнями громадян, про стан 
виконання вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян.

Один раз на півріччя
впродовж 2020 року



2.3. Забезпечити об’єктивний і невідкладний розгляд звернень, що 
надходять на «гарячу лінію» та «гарячу лінію» Рівненського обласного 
контактного центру.

Постійно
2.4. Взяти під особистий контроль розгляд звернень, що надійшли від 

членів сімей загиблих військовослужбовців, а також учасників бойових дій, 
інвалідів війни з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції.

Постійно
2.5. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед населення у 

засобах масової інформації з метою своєчасного інформування громадян з 
питань, які найчастіше порушуються у зверненнях.

Постійно

Голова колегії

Секретар колегії

Петро КОРЖЕВСЬКИЙ

Майя АПДРЄЄВА


