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Про підготовку до проведення 
Освітнього форуму

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року № 48, 
плану роботи управління освіти і науки на III квартал 2021 року, затвердженого 
першим заступником голови обласної державної адміністрації 14 червня 
2021 року, з метою підведення підсумків роботи освітянської галузі області у 
2020-2021 навчальному році та визначення пріоритетних напрямків розвитку 
на 2021-2022 навчальний рік

НАКАЗУЮ:

1. Забезпечити проведення Освітнього форуму педагогічних працівників 
області з теми «Освіта Рівненщини. Філософія змін» 26 серпня 2021 року на 
базі Національного університету «Острозька академія».

2. Затвердити план заходів із підготовки до проведення Освітнього 
форуму (Додаток 1).

3. Затвердити кошторис видатків на проведення Освітнього форуму та 
підготовку презентаційних матеріалів (Додаток 2).

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління Петро КОРЖЕВСЬКИЙ



НАКАЗ ПІДГОТУВАЛА

Начальник відділу загальної середньої та 
дошкільної освіти управління освіти 
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління -  
начальник відділу інклюзивної, спеціальної, 
позашкільної та виховної роботи 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Заступник начальника від ділу 
професійно-технічної та вищої освіти 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Начальник відділу фінансово-економічної 
та кадрової роботи управління 
освіти і науки облдержадміністрації

Головний спеціаліст-юрисконсульт 
відділу фінансово-економічної та 
кадрової роботи управління освіти 
і науки облдержадміністрації

Наталія БЕЛЯНОВСЬКА

Марина ПАШКОВСЬКА

’"7

Олена ПОЛЮХОВИЧ

Тетяна РОЖКО



Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти і науки
Рівненської обласної державної
адміністрації

2021 №

ПЛАН ЗАХОДІВ 
із підготовки до проведення Освітнього форуму

№ з/п Назва заходу Термін
виконання

Виконавці

1. Підготовка аналітичної інформації 
про підсумки роботи освітянської 
галузі області у 2020-2021 
навчальному році та визначення 
пріоритетних напрямків розвитку на 
2021-2022 навчальний рік

до
01 серпня 
2021 року

Наталія
БЕЛЯНОВСЬКА

узагальнення блоку «Дошкільна та 
загальна середня освіта»

ДО 
26 липня 
2021 року

Наталія 
БЕЛЯНОВСЬКА, 

Світлана 
ХЛЕВНЮК, 

Олеся СТЕЛІГА, 
Андрій ВИБАЧ

узагальнення блоку «Підвищення 
кваліфікації. Науково-методичне 
забезпечення навчального процесу»

до 
26 липня 
2021 року

Алла ЧЕРЕПИ

узагальнення блоку «Проведення 
зовнішнього незалежного 
оцінювання -  2021»

ДО 
20 липня 
2021 року

Алла ЧЕРНІ И

узагальнення блоку «Інклюзивна 
освіта»

до 
26 липня 
2021 року

Марина
ПАШКОВСЬКА,

Юлія
КОВАЛЬЧУК

узагальнення блоку «Виховна та 
позашкільна робота»

до 
26 липня 
2021 року

Марина
ПАШКОВСЬКА,

Ангеліна
РОВКАЧ

узагальнення блоку «Функціонування 
закладів загальної середньої освіти 
обласного підпорядкування»

до 
26 липня 
2021 року

Марина
ПАШКОВСЬКА,

Ірина
ОСТАПЧУК



узагальнення блоків «Професійна 
(професійно-технічна) освіта», 
«Вища освіта»

ДО 
26 липня 
2021 року

Олена
полюхович,

Майя
АНДРЄЄВА

узагальнення блоку «Творча 
обдарованість»

до 
26 липня 
2021 року

Наталія 
БЕЛЯНОВСЬКА, 

Алла ЧЕРШЙ, 
Олександр 
АНДРЄЄВ

узагальнення блоку «Створення 
безпечного освітнього середовища»

до 
26 липня 
2021 року

Ангеліна
РОВКАЧ,

Володимир
ПЕТРЕНЧУК,

Тамара
БАЛАУШКО

узагальнення блоку «Матеріально- 
технічне забезпечення закладів освіти 
області»

до 
26 липня 
2021 року

Наталія 
БЕЛЯНОВСЬКА, 

Г ордій 
ГОРДІЙЧУК

2. Підготовка аналітичних даних у 
формі таблиць, діаграм, графіків для 
аналітичної довідки та презентації.

до 
26 липня 
2021 року

Марина 
ПАШКОВСЬКА, 

Наталія 
БЕЛЯНОВСЬКА, 

Олена 
ПОЛЮХОВИЧ, 
Алла ЧЕРНІЙ,

Г ордій 
ГОРДІЙЧУК

3. Висвітлення аналітичних матеріалів 
Освітнього форуму на веб-ресурсах.

ДО
5 серпня 

2021 року

Аліна
БУДАФЕНКО

4. Організація друку інформаційних 
матеріалів для учасників Освітнього 
форуму.

до
10 серпня 
2021 року

Марина
ПАШКОВСЬКА,

Наталія
БЕЛЯНОВСЬКА,

Олена
ПОЛЮХОВИЧ



5. Підготовка документів та грамот для 
нагороджених на Освітньому форумі 
педагогічних працівників.

ДО
10 серпня 
2021 року

Наталія
АНАСТАСЬЄВА

6. Забезпечення технічного оснащення 
та супроводу Освітнього форуму

до
20 серпня 
2021 року

Г ордій 
ГОРДІЙЧУК, 
Іван ДРОЗД

Начальник відділу загальної середньої та  Наталія БЕЛЯНОВСЬКА
дошкільної освіти управління 
освіти і науки облдержадміністрації



Додаток 2 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
в сумі 30000,00 грн.
( Тридцять тисяч гривень 
00 копійок).
Начальник управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Петро КОРЖЕВСЬКИЙ 
с ?  /  лийня 2021 року

КОШТОРИС В И ^ А Г  
до проведення Освітнього форуму 

Місце проведення - м. Острог.
Відповідальна організація за проведення заходу -  управління освіти і науки 
облдержадміністрації.
Відповідальна особа за проведення заходу -  Беляновська Н.М.
Код функціональної класифікації - 0611142, за рахунок коштів на організацію 
та участь у семінарах, конференціях, нарадах, виставах, з ’їздах та інших 
заходах з питань освіти, поїздки з метою обміну досвідом 
Термін проведення: 26.08.2021 року, тривалість -  1 день.____________________
№ Види витрат Розрахунок Необхідна сума коштів
з/п к-сть,

штук
к-сть днів вартість за 1 

шт.
усього у тому числі

загальний
фонд

1. Придбання квітів 80 1 25,00 2000,00 2000,00
2. Придбання рамок для 

нагородження 
педагогічних працівників

20 1 50,00 1000,00 1000,00

3. Створення та розміщення 
рекламної та 
інформаційної продукції

1 10700,00 10700,00 10700,00

4 Послуги з проведення 
Освітнього форуму 
педагогічних працівників 
області з теми «Освіта 
Рівненщини. Філософія 
змін»

1 16300,00 16300,00 16300,00

5. Разом 30000,00
Загальна сума: Тридцять тисяч гривень 00 копійок.

Начальник комунального закладу «Група з 
централізованого господарського обслуговування 
навчальних закладів і установ освіти» Рівненської
обласної ради > ___Гордій ГОРДІЙЧУК

В.о.головного бухгалтера комунального закладу 
«Група з централізованого господарського 
обслуговування навчальних закладів і установ освіти»
Рівненської обласної ради /V  а ш і /  Юлія КУЗЬМИЧ


