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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З
__ 4 4 0Є 2019 м. Дніпро № 5 6 4  /0/212-19

Про організацію роботи пришмальні 
громадян та регіональної гарячої лінії 
«Вступна кампанія 2019 року»

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про професійну 
(нрофесШно^тещйінну) освіту», «Про вищу освіту», Положення про 
департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 28.12,2012 Я« Р-982/0/3-123 та з метою забезпечення належного контролю за 
проведенням вступної кампанії 2019 року у закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти, закладах вищої освіти Дніпропетровської області, організації 
особистого прийому громадян, їх консультування з питань вступу до закладів 
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти і оперативного реагування 
на факти порушень чинного законодавства про освіту

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику управління науки, вищої та професійно-технічної освіти 
Кравченко Л,А. організувати при департаменті освіти і науки 
облдержадміністрації приймальню громадян «Вступна кампанія 2019 року» на 
період з 01 липня по ЗО вересня поточного року.

2. Визначити на період вступної кампанії приймальню громадян
департаменту освіти і науки облдержадміні страції за адресою:
м, Дніпро, вуя, Володимира Антоновича, 79, каб. 302*

3> Визначити на період вступної кампанії регіональними гарячими 
лініями «Вступна кампанія 2019 року»: (056) 770-82-42 - з питань вступу до 
закладів вищої освіти, (056) 770-80-56 - з питань вступу до закладів професіної 
(професійно-технічної) освіти.

4. Затвердити Склад регіональної оперативної приймальні громадян 
«Вступна кампанія 2019 року», що додається,

5. Затвердити План заходів з організації та проведення вступної кампанг
у закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіті
Дніпропетровської області, що додається,

6. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти н; 
заступника директора департаменту Демуру А.Л, контроль залишаю за собою.

Директор департаменту



наказ департаменту (Ш ш  і
науки облдержадміністрації 
від« #  №  2019 Ла Щ  /0/212-19

СКЛАД
регіональної оперативної приймальні громадян 

«Вступна кампанія 2019 року»

КРАВЧЕНКО 
Любов Андріївна

дудля
Оксана Володимирівна

ВЕЛИЧКО 
Тетяна Вікторівна

КОРЗУН
Наталія Олександрівна 

ВЕЛИЧКО
Олександр Григорович

начальник управління науки, вищої та 
професійно-технічної освіти департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації, голова 
приймальні громадян

начальник відділу професійно^теріічної освіти 
та ресурсного забезпечення департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації

завідувач сектору фахової передвищої освіти 
управління науки, вищої та професійно- 
технічної освіти департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

головний спеціаліст відділу науки, вищої 
освіти та атестаційної експертизи департаменту ] 
освіти і науки облдержадміністрації

ректор Національної металургійної академії 
України, голова ради ректорів вищих 
навчальних закладів при голові 
облдержадміністрації (за згодою)

ТАБЕРКО директор державного навчального закладу
Лев Миколайович «Дніпровський транспортно-економічний

коледж, голова Ради коледжів та технікумів 
Дніпропетровської області (за згодою)

Віктор Михайлович
директор навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області (за згодою)

Начальник управління науки, вищої та 
професійно-технічної освіти департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації


