
УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О С В І Т И  І Н А У К И

Н А К А З

Про організацію та проведення 
І відбіркового етапу Всеукраїнського 
конкурсу професійної майстерності 
“WorldSkills Ukraine”-  2021” 
за компетенцією “Зварювальні роботи”

Відповідно до Положення про департамент освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 05.10.2021 № 733, Положення 
про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності “WorldSkills Ukraine , 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2019 
№984, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.08.2019 №908/33879, 
наказу Міністерства освіти і науки України від 28.04.2021 №481 Про 
організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 
“WorldSkills Ukraine” у 2021 -  2022 роках” зі змінами, листа Міністерства 
освіти і науки України від 30.07.2021 №1/9-385 “Щ одо проведення
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності “WorldSkills Ukiaine у 
2021-2022 роках”, наказу управління освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації від 09.08.2021 року №143 Про створення 
організаційного комітету регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності “WorldSkills Ukraine” у 2021-2022 роках , з 
урахуванням протоколу № 1 від 07.10.2021 засідання організаційного комітету 
регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 
“WorldSkills Ukraine” у 2021 -  2022 роках та метою популяризації робітничих 
професій, професійної орієнтації молоді, інтеграції професійної освіти до 
світового простору, формування команди учасників фінального етапу конкурсу

НАКАЗУЮ:
1. Провести 24 листопада 2021 року на базі Квасилівського професійного 

ліцею І відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності



“WorldSkills Ukraine”-  2021” за компетенцією “Зварювальні роботи” (далі -  
Конкурс) з дотриманням законодавства України в частині запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

2. Відділу професійної та вищої освіти управління професійної, вищої 
освіти, фінансово-економічної, кадрової, організаційної та правової роботи 
департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації 
спільно з дирекцією Квасилівського професійного ліцею забезпечити належну 
організацію проведення 1 етапу Конкурсу.

3. Директору Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 
у Рівненській області Валентині БОНДАРЧУК забезпечити методичний 
супровід проведення І відбіркового етапу Конкурсу.

4. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
сприяти участі конкурсантів у І відбірковому етапі Конкурсу.

5. Комунальному закладу “Група з централізованого господарського 
обслуговування навчальних закладів і установ освіти” Рівненської обласної 
ради:

подати на затвердження кошторис витрат на проведення І відбіркового 
етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності “WorldSkills 
Ukraine”- 2021” за компетенцією “Зварювальні роботи” ;

провести видатки в установленому порядку за рахунок коштів, 
передбачених на Програму розвитку освіти Рівненської області на 2019 -  2021 
роки.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту Петро КОРЖ ЕВСЬКИЙ



НАКАЗ ПІДГОТУВАЛА

Директор Навчально-методичного 
центру професійно-технічної освіти 
у Рівненській області

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління - 
начальник відділу професійної та вищої освіти 
управління професійної, вищої освіти, 
фінансово-економічної, кадрової, організаційної 
та правової роботи департаменту освіти і науки 
Рівненської обласної державної 
адміністрації Олена ПОЛЮ ХОВИЧ

Начальник відділу фінансово-економічної, 
кадрової, організаційної та правової роботи 
департаменту освіти і науки 
Рівненської облдержадміністрації

Головний спеціаліст -  юрисконсульт 
відділу фінансово-економічної, кадрової, 
організаційної та правової роботи управління 
професійної,вищої освіти, фінансово-економічної, 
кадрової, організаційної та правової роботи 
департаменту освіти і науки 
Рівненської обласної державної 
адміністрації

у
А
V

Тетяна РОЖКО



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
в сумі: 7465 грн. 00 коп.
(сім тисяч чотириста шістдесят п ’ять 
грн. 00 коп.)

департаменту освіти 
ж адміністрації 
ЇВСЬКИЙ

1 №

КОШТОРИС ВИТРАТ

На проведення: І  вїдбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу професійної 
майстерності «W orldskills Ukraine» за компетенцією Зварювальні роботи  
робот и  “ .

Місце проведення: Кеасилівський професійний ліцей
Відповідальна організація за проведення програми (конкурсу) -  Управління 
професійної, вищ ої освіти, фінансово-економічної, кадрової, організаційної та 
правової робот и департаменту освіти і науки Рівненської обласної держ авної 
адміністрації.
Відповідальна особа за проведення програми (конкурсу) -  Олена 
П О ЛЮ ХО ВИ Ч.
Код функціональної класиф ікації видатків 0611142 (Інші програми та заходи у 
сфері освіти), Програма розвит ку освіти Рівненської області на 2019-2021 

роки.
Рівень проведення: обласний.
Загальні відомості про проведення заходу.
Термін проведення: 24 листопада 2021 року, тривалість -  1 день.
Кількість учасників: 6 осіб.

Види витрат

Сума. грн.

Усього (розрахунок)

У тому числі за 
рахунок

Загального
фонду

Спеціа
льного
фонду

1 2 3 4
Витратні матеріали, обладнання, інвентар (КЕКВ 2210) з них:

Пластини з низьковуглецевої 
сталі \У01 (Сталь ВСтЗпс) -  4 
шт*6 уч, лист 10x125x250 (мм) 
( з фасками та порізкою)

12 пластин х 6 осіб х 500 
грн

3000.00

Пластини з низьковуглецевої 
сталі \У01 (Сталь ВСтЗпс) -

12 пластин х 6 осіб х 50 
грн

300.00



1шт*6уч, лист 5x120x225 (мм)
Електроди ДСТУ EN ISO 2560- 
А: Е 42 3 В 32 (Тип Э50А) 
Hyundai Welding S-7018 (або 
аналог) 02,6мм

1 пачка 2,5 кг х 6 осіб х 25 
грн

150.00

Електроди ДСТУ EN ISO 2560- 
А: Е 42 3 В 32 (Тип Э50А) 
Hyundai Welding S-7018 (або 
аналог) 03,2мм

1 пачка 2,5 кг х 6 осіб х 
62,5 грн

375.00

Зварювальний дріт ISO 14341- 
А: G 42 4 М21 G3Si Hyundai 
SM-70C/F(N) (або аналог) 01,0 
мм

1 бухта х 6 осіб х 50,00 грн 300.00

Зварювальний пруток EN ISO 
636-А: W 3Si 1 EMK-6 (або 
аналог) 02,4 мм

6 x 6  осіб х 45,00 270.00

Захисний газ -  суміш 
вуглекислого і аргону ISO 
14175 -М 21 - А г С -  18 (Аг 
82% + С02 18%)

3 балони х 6 осіб х 300 1200

Захисний газ -  Аргон ISO 
14175-11 (Аг 100%)

3 балони х 6 осіб х 300 1200

Разом 6795.0

Канцелярські товари та інші витратні матеріали:
Папір офісний A4 1 упаковках 130.00 грн. 130.00
Медалі 3 iut.x50.00 грн. 150.00
Диплом 6 h i t .x 5.00 грн. 30.00
Рамки 6 шт.хбО.ОО грн. 360.00

Разом 670.00

Усього 7465.00

Загальна сума: сім тисяч чотириста шістдесят п ’ять гри. 00 коп.

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 рад


