
Серпень 2020 року  

 

6 серпня на площі Народній голова обласної державної адміністрації Олексій 

Петров і голова обласної ради Михайло Рівіс вручили керівникам закладів загальної 

середньої освіти області ключі від 16 нових шкільних автобусів „Еталон”. До церемонії 

вручення долучилися і народні депутати Закарпаття Михайло Лаба та Анатолій Костюх. 

Кошти на закупівлю автобусів (29 млн гривень) були виділені розпорядженням Кабінету 

Міністрів України і місцевими бюджетами на умовах співфінансування. 
 

  
 

   
 

6 серпня 2020 року голова облдержадміністрації Олексій Петров провів „відкриту 

управлінську студію” з головами райдержадміністрацій, міськвиконкомів, виконавчих 

органів місцевих рад об’єднаних територіальних громад, керівниками місцевих органів 

управління освітою. 

Розглянуто питання освоєння коштів, завершення робіт за програмою Президента 

України „Велике будівництво”, юридично-правові норми створення мережі опорних 

закладів загальної середньої освіти, дотримання автономії закладами освіти області,  

реалізації завдань щодо розширення мережі закладів дошкільної освіти області і 

створення додаткових місць для дітей дошкільного віку, підготовки закладів освіти до 

2020/2021 навчального року в умовах адаптивного карантину. 

Учасникам зібрання також було презентовано інтерактивну освітню карту в рамках 

платформи Smart-Закарпаття, що дозволяє отримати різнопланову інформацію про 

заклади освіти області. 
 

   



   
 

14 серпня завершився ХVII Міжнародний фестиваль юних талантів „Рекітське 

сузір’я – 2020”. Фестиваль проводився в дистанційному форматі та зібрав широке коло 

учасників, талановитих дітей із України, Польщі, Франції, Чехії, Словаччини, 

Азербайджану, країн Африки та інших. Кульмінацією усіх творчих заходів стало 

оголошення результатів фестивальних конкурсів у 12 номінаціях: ,,Поезія”, ,,Проза”, 

,,Журналістика”, ,,Художнє фото”, ,,Малюнок”, ,,Кіно і відео”, ,,Авторська пісня”, 

,,Етнографія і народні ремесла”, ,,ІТ-технології та роботи”, ,,Хореографія”, ,,Дитяче та 

юнацьке радіо”, ,,Електронні засоби масової інформації”. 
 

  
 

20 серпня, у режимі відеоконференц-зв’язку  відбулося розширене засідання колегії 

департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. Заступники голів 

райдержадміністрацій, міськвиконкомів, виконавчих органів місцевих рад (ОТГ), до 

повноважень яких входить забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти, 

керівники місцевих органів управління освітою, а також керівники закладів освіти 

обласного підпорядкування та закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 

формі конструктивного діалогу взяли участь в обговоренні питань, пов’язаних із 

початком нового навчального року. Мова йшла про заходи, вжиті засновниками та 

керівниками закладів освіти, для організації освітнього процесу в умовах адаптивного 

карантину; про використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам та інших коштів; про вирішення питань кадрового забезпечення з метою 

надання якісних освітніх послуг та організованого початку нового навчального року. 

   
 



24 серпня у камінній залі облдержадміністрації було нагороджено випускницю 

класичної гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської області Басараб Наталію 

Василівну, яка отримала під час  додаткової сесії ЗНО-2020 200 балів з англійської мови. 

Досягнення гімназистки відзначили врученням подяки голови Закарпатської ОДА та 

премії у розмірі 10 000 гривень. 
 

   
 

 


