
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

           11.06.2020__________Хмельницький             №_155-од______

З  метою  забезпечення  прозорості  проведення  вступної  кампанії  у
закладах  професійної  (професійно-технічної),  фахової  передвищої  та  вищої
освіти  Хмельницької  області  та  вжиття  необхідних  заходів  для  вирішення
проблемних питань

НАКАЗУЮ:

1. Утворити  при  Департаменті  освіти  і  науки  Хмельницької
облдержадміністрації  на  період  проведення  вступних  випробувань  та
зарахування  вступників  до  закладів  професійної  (професійно-технічної),
фахової передвищої та вищої освіти оперативний штаб «Вступна кампанія 2019
року» (далі - оперативний штаб) у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити  план  заходів  щодо  забезпечення  контролю  за
проведенням вступної кампанії у закладах професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої та вищої освіти згідно з додатком 2.

3. Установити консультативні телефони оперативного штабу з питань
вступу до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої  та
вищої освіти – (0382)76-48-51.

4. Оперативному штабу:
4.1.  Відпрацювати  механізм  взаємодії  з  закладами  освіти,

правоохоронними  органами,  органами  учнівського  та  студентського
самоврядування  закладів  професійної  (професійно-технічної),  фахової

Про створення регіонального
оперативного штабу 
«Вступна кампанія 2020  року»



передвищої  та  вищої  освіти  щодо  розв’язання  проблемних  питань  вступної
кампанії.

4.2. Інформувати громадськість про хід вступної кампанії, виявлені факти
порушень у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої
та вищої освіти та вжиті заходи.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту                                                             Олег ФАСОЛЯ



Додаток 1

до наказу директора 
Департаменту освіти і  науки 
облдержадміністрації
від_11.06.2020№ __155-од_

СКЛАД
оперативного штабу «Вступна кампанія 2020 року»

ФАСОЛЯ                                  -
Олег Іванович

директор  Департаменту  освіти  і  науки
Хмельницької облдержадміністрації, начальник
штабу

ХАРЧУК                                   -
Антоніна Михайлівна

заступник  директора  -  начальник  управління
професійної освіти та ресурсного забезпечення
Департаменту  освіти  і  науки  Хмельницької
облдержадміністрації,   заступник  начальника
штабу

Ємець -
Тетяна Анатоліївна 

начальник  відділу  бухгалтерської  звітності,
фінансово-економічного  моніторингу
професійних навчальних закладів (ПТНЗ, ВНЗ)
Комунального  закладу  «Центр  організаційно-
господарського забезпечення закладів освіти»

ЗАХАРЧУК                              -
Віктор Миколайович

заступник  декану  юридичного  факультету
Хмельницького  університету  управління  та
права (за згодою)

ЗІНЧУК                                    -
Ольга Олександрівна

головний спеціаліст відділу професійної освіти
та  виховної  роботи  Департаменту  освіти  і
науки Хмельницької облдержадміністрації

КІФЛЮК                                  -
Вікторія Романівна

голова  профспілки  студентів  Хмельницької
гуманітарно-педагогічної академії (за згодою)

МАРИСЮК                              -
Алла Андріївна

завідувач  сектору  спеціальної  та  інклюзивної
освіти  Департаменту  освіти  і  науки
Хмельницької облдержадміністрації

ОВЧАРУК                              -
Вадим Володимирович

голова  Ради  директорів  закладів  фахової
передвищої  освіти,  директор  Хмельницького
політехнічного  коледжу  НУ  «Львівська
політехніка» (за згодою)

ПАВЛЮК                                 - головний спеціаліст відділу професійної освіти



Ольга Миколаївна та  виховної  роботи  Департаменту  освіти  і
науки Хмельницької облдержадміністрації

ПАРТАСЮК                            -
Ольга Володимирівна

головний спеціаліст відділу професійної освіти
та  виховної  роботи  Департаменту  освіти  і
науки Хмельницької облдержадміністрації

ПОЛІЩУК                               -
Ольга Володимирівна

головний спеціаліст відділу професійної освіти
та  виховної  роботи  Департаменту  освіти  і
науки Хмельницької облдержадміністрації

СКИБА                                     -
Микола Єгорович

голова Ради ректорів закладів вищої освіти, 
ректор  Хмельницького  національного
університету (за згодою)

СЛОБОДЯН                             -
Ольга Василівна

начальник відділу - головний бухгалтер відділу
бухгалтерського  обліку  та  економічних
розрахунків  управління  професійної  освіти та
ресурсного забезпечення  Департаменту освіти
і науки Хмельницької облдержадміністрації

ФІЯРСЬКА                               -
Світлана Ігорівна

начальник  відділу  професійної  освіти  та
виховної  роботи Департаменту освіти і  науки
Хмельницької облдержадміністрації

ЯЩУК -
Інна Петрівна 

депутат  Хмельницької  обласної  ради  ,  голова
постійної  комісії  з  питань  освіти  і  науки,
молодіжної політики, спорту та туризму, декан
факультету  початкової  освіти  та  філології,
доктор  педагогічних  наук,  професор
Хмельницької  гуманітарно-педагогічної
академії (за згодою)

Заступник директора – 
начальник управління                          Антоніна ХАРЧУК



Додаток 2
до наказу директора
Департаменту освіти і  науки
облдержадміністрації

      від_11.06.2020_№ _155-од__

ЗАХОДИ
щодо забезпечення контролю за проведенням вступної кампанії у

закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти

№
п/п

Назва заходу
Термін

виконання
Відповідальні

виконавці

1 Забезпечити  функціонування
консультативних телефонів з питань
вступної  кампанії  у  закладах
професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої та вищої освіти

01.07.2020 -
01.10.2020

Харчук А.М.
Фіярська С.І.
Зінчук О.О.
Павлюк О.М.
Партасюк О.В.
Поліщук О.В.

2 Забезпечити  інформування
громадськості  про  хід  вступної
кампанії,  виявлені факти порушень
через засоби масової інформації

Постійно Харчук А.М.
Фіярська С.І.

3 Організувати  постійний  прийом
громадян  з  питань  вступної
кампанії та забезпечити оперативне
реагування на зміст їх звернень

Постійно Харчук А.М.
Фіярська С.І.

4 Забезпечити  постійний  зв’язок  з
Міністерством  освіти  і  науки
України з питань вступної кампанії

Постійно Харчук А.М.
Фіярська С.І.
Павлюк О.М.
Партасюк О.В.
Зінчук О.О.
Поліщук О.В.

5 Зібрати оперативну інформацію про
зарахування  на  перший  курс  до
закладів  професійної  (професійно-
технічної)  та  вищої  освіти  за
джерелами  фінансування  та
формами навчання

30.11.2020 Фіярська С.І.
Зінчук О.О.
Павлюк О.М.

Заступник директора – 
начальник управління              Антоніна ХАРЧУК
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