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Обласні, Київська міська державні
адміністрації

Обласні, Київська міська ради

Керівники департаментів 
(управлінь) освіти і науки 
обласних, Київської міської
державних адміністрацій 

Шановні колеги!

На  виконання  пункту  1  доручення  Прем’єр-міністра  України  Д.  Шмигаля
від  07.06.2021  №  28514/0/1-21,  з  метою  державної  підтримки  й  популяризації
позашкільної освіти та з нагоди Дня позашкілля Міністерство освіти і науки України
проводить 21 вересня  2021 року в місті Києві Всеукраїнський форум «Позашкільна
освіта без бар’єрів» (далі – форум). 

До  участі  у  форумі  запрошуємо  заступників  голів  обласних  державних
адміністрацій, заступників голів обласних рад, керівників департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій. 

Форум  відбудеться  в  актовій  залі  Міністерства  освіти  і  науки  України  за
адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 10, ІІІ поверх. Початок реєстрації: о  9.30.

У  рамках  форуму  заплановано  проведення  панельних  дискусій  за  участю
Міністра освіти і науки України, народних депутатів України, представників Офісу
Президента  України,  центральних  органів  виконавчої  влади,  Державної  служби
якості  освіти  України,  керівників  державних  центрів  позашкільної  освіти,
представників громадськості, а також нагородження найкращих працівників закладів
позашкільної освіти.

Просимо  до  15.09.2021 підтвердити  участь  у  форумі  на  електронну  адресу:
sga  88@  ukr  .  net  (таблиця 1). Крім того, керівників департаментів (управлінь) освіти і
науки   просимо  забезпечити  участь  педагогічних  працівників,  які  будуть
нагороджені під час форуму, та подати їх списки (таблиця  2).

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок сторони, що відряджає.
Всі учасники форуму повинні мати свідоцтво (сертифікат) про вакцинацію або  тест

на COVID-19.
З  організаційних  питань  просимо  звертатися  до  Головного  управління

позашкільної  та  інклюзивної  освіти  директорату  дошкільної,  шкільної,
позашкільної  та  інклюзивної  освіти  МОН  (Середницька  А.Д.  –  (066) 734-65-83;
Шкура Г.А. –  (050) 315-60-95).
        Додаток: 1 арк.

З повагою
Заступник Міністра                                                                                        Віра РОГОВА

Алла Середницька , 044 481-32-51
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Додаток 
до листа МОН
від _________2021№ ______

Таблиця 1

Список осіб,
які беруть участь у Всеукраїнському  форумі з позашкільної освіти

«Позашкільна освіта без бар’єрів»  

№
з/п

Прізвище, ім’я, по
батькові

Посада Контактний
телефон

1

2

                                                                                                          Таблиця 2

Список осіб,
які будуть  нагороджені під час Всеукраїнського форуму з позашкільної

освіти «Позашкільна освіта без бар’єрів»
____________________________________________________

(назва області)

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові Контактний телефон

1

2

3
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