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Про підготовку та готовність закладів 
фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету, 
до початку 2021 -  2022 навчального року

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року № 483, 
плану роботи управління освіти і науки облдержадміністрації на серпень 
2021 року, затвердженого першим заступником голови Рівненської обласної 
державної адміністрації Сергієм ПОДОЛІНИМ від 15 липня 2021 року, з метою 
забезпечення організованого початку нового 2021 -  2022 навчального року у 
закладах фахової передвищої освіти Рівненської області, які фінансуються з 
обласного бюджету,

НАКАЗУЮ:

1. Директорам фахової передвищої освіти Рівненської області, які 
фінансуються з обласного бюджету:

провести з 09 -  18 серпня 2021 року огляди готовності закладів фахової 
передвищої освіти до роботи у новому 2021 -  2022 навчальному році;

забезпечити підготовку закладів фахової передвищої освіти до роботи у 
новому 2021 -  2022 навчальному році;

до 09 серпня 2021 року надати відділу професійно-технічної та вищої 
освіти управління освіти і науки облдержадміністрації інформаційно- 
презентаційні матеріали щодо підготовки закладу освіти до нового 
2021 -  2022 навчального року;

до 27 серпня 2021 року надати відділу професійно-технічної та вищої 
освіти управління освіти і науки облдержадміністрації акт готовності закладу



фахової передвищої освіти до нового 2021 -  2022 навчального року;
ужити заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб з 

інвалідністю (обладнання пандусів, спеціальних туалетних кімнат тощо);
до 01 жовтня 2021 року завершити підготовку закладів освіти до роботи в 

осінньо-зимовий період, провести заходи з реалізації програм 
енергозбереження, завершити ремонт котелень, їх реконструкцію;

ужити заходів для створення безпечних умов для учасників освітнього 
процесу, забезпечити дотримання правил техногенної, пожежної та 
електробезпеки;

продовжити роботу щодо оформлення державних актів на право 
постійного користування земельними ділянками, відведеними закладам освіти, 
та права власності на будівлі;

до 25 серпня 2021 року завершити комплектування закладів фахової 
передвищої освіти педагогічними працівниками відповідно до законодавства;

надати до 10 години 01 вересня 2021 року відділу професійно-технічної 
та вищої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації інформацію 
щодо організованого початку 2021 -  2022 навчального року.

2. Відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки 
облдержадміністрації провести аналіз наданих закладами фахової передвищої 
освіти освіти інформаційно-презентаційних матеріалів та актів готовності 
закладу професійної (професійно-технічної) освіти до нового 2021 -  2022 
навчального року.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління Петро КОРЖЕВСЬКИЙ


