Додаток 1
Для надання щомісячного реєстру звернень до освітнього центру
«Донбас/Крим-Україна» закладу освіти, просимо перейти за посиланням та
заповнити Google-форму:
https://docs.google.com/forms/d/17dHrCCJZNXOxGoAHybM3-L88EavbPSffrgOl20
7OWkQ/edit
*Увага! Інформацію потрібно надавати на 25 число кожного місяця, починаючи з
лютого 2021 року до 1 листопада 2021 року включно.

Додаток 2
Для уточнення контактних даних закладів освіти, на базі яких створено освітні
центри «Донбас/Крим-Україна», просимо перейти за посиланням та заповнити
Google-форму:
https://docs.google.com/forms/d/18A-qJw9oNVnGlniEq8_ZS0tIRmZn1EUEdtRV8Nc0Soc/
edit
**Увага! Просимо Google-форму заповнити до 20.02.2021 року.

Додаток 3
Для уточнення контактних даних керівників відділів освіти просимо перейти за
посиланням
та
заповнити
Google-форму:
https://docs.google.com/forms/d/1PvK8gHCUmb2NYrwpXdmeeIDFLsxK0IPYLLiCWB8
YuMg/edit
**Увага! Google-форму потрібно заповнити до 20.02.2021 року.
Додаток 4
Для уточнення контактних даних уповноважених закладів загальної середньої
освіти, які будуть співпрацювати із освітніми центрами “Донбас/Крим-Україна” у
вступну кампанію 2021 просимо перейти за посиланням та заповнити Google-форму:
https://docs.google.com/forms/d/16DDAv-05FiGJrRmoaxWFMAyguNxu-OVNMk-nqCw4
CoA/edit
**Увага! Google-форму потрібно заповнити до 20.02.2021 року.

Додаток 1
Щомісячний реєстр звернень
до освітнього центру «Донбас/Крим-Україна»
Опитування проводиться з метою обміну інформацією між керівниками освітніх
центрів “Донбас/Крим-Україна” при закладах освіти, консультантами Урядової лінії та
працівниками ГО «Фонд “Відкрита політика”».
Увага! Інформацію потрібно надавати на 25 число кожного місяця, починаючи з лютого
2021 року до 1 листопаду 2021 року включно.
Код закладу в ЄДЕБО
__________________
1.До якого типу закладів освіти належить Ваш навчальний заклад
університет
коледж
ПТНЗ
2.Повна назва Вашого закладу освіти
___________________________
3.Звітний місяць
___________________________
4.Загальна кількість наданих консультацій за місяць
___________________________
5.Кількість наданих консультацій за місяць по телефону. Пропишіть, будь ласка, цифрами.
Якщо не було жодного звернення, вказати "0" .
___________________________
6. Кількість очних консультацій за місяць. Пропишіть, будь ласка, цифрами. Якщо не було
жодного звернення, вказати "0".
___________________________
7.Кількість консультацій електронною поштою за місяць. Пропишіть, будь ласка, цифрами.
Якщо не було жодної, вказати "0".
___________________________
8. Кількість консультацій у месенджерах. Пропишіть, будь ласка, цифрами. Якщо не було
жодної, вказати "0".
___________________________
9.Території, з яких найчастіше зверталися за консультаціями протягом місяця (область,
населений пункт)
___________________________
10. Найбільш часто задають наступне питання

___________________________
11. Часто задають питання
___________________________
12. Які задають питання
___________________________
13. Питання, які викликали труднощі при наданні відповіді
___________________________
14. Питання, які на Ваш погляд, потребують додаткового обговорення та вирішення
___________________________
Інформацію надав - відповідальний секретар/керівник освітнього центру П.І.Б.
___________________________
Контактний телефон відповідальної особи
___________________________
Даю згоду на обробку персональних даних. Відповідно до вимог Закону України «Про захист
персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. я даю згоду і дозволяю здійснювати обробку
своїх персональних даних (ім'я, мобільний телефон, адреса електронної скриньки тощо),
включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання,
знищення персональних даних, з метою, пов'язаною з підготовкою, участю та проведенням
відкритого уроку з правознавства, а також з метою збору й обробки статистичної інформації.
Згоду на обробку персональних даних відповідно до зазначених вище умов я надаю на 10
(десять) років. Я підтверджую, що мені відома мета використання моїх персональних даних, та
висловлюю свою згоду на використання моїх персональних даних.
Так
Дуже дякуємо Вам за приділений час та надані відповіді!
Контакти:
ГО “Фонд “Відкрита політика”:
044 279 00 96
068 024 51 69
dostupnaosvita.com.ua@gmail.com
Сайт: https://dostupnaosvita.com.ua/

Додаток 2
Анкета
для опитування відповідальних секретарів приймальної комісії
закладів освіти на базі яких створено освітні центри “Донбас/Крим-Україна”
Опитування проводиться з метою уточнення контактних даних закладів освіти, на
базі яких створені освітні центри «Донбас/Крим-Україна».
Інформація необхідна для оновлення рекламних постерів та листівок «Перелік
закладів освіти Луганської та Донецької областей, на базі яких працюють освітні центри
«Донбас/Крим-Україна».
Увага! Просимо Google-форму заповнити до 10.02.2021 року

Код закладу в ЄДЕБО
__________________
1.До якого типу закладів освіти належить Ваш навчальний заклад
університет
коледж
ПТНЗ
2.Повна назва Вашого закладу освіти
___________________________

3. Адреса освітнього центру “Донбас/Крим-Україна”при Вашому закладі освіти
_______________________
4. Адреса та номер найближчого відділення Нової пошти
_______________________
5. Контактна особа, номер телефону (для отримання рекламних матеріалів Новою поштою)
_______________________
6. Посилання на офіційний сайт Вашого закладу освіти
__________________________
7.Посилання на офіційні сторінки Вашого закладу освіти у соцмережах (Фейсбук,
Інстаграм.....)
________________________
8.Контактний номер телефону освітнього центру “Донбас/Крим-Україна”для розміщення у
рекламі (якщо є вказати Ватсап, Вайбер, Телеграм)
___________________________
9.Електронна пошта освітнього центру “Донбас-Крим-Україна” для розміщення в рекламі
___________________________

10.Номер телефону для робочого зв’язку ГО «Фонд “Відкрита політика”» з відповідальним
секретарем приймальної комісії, або керівником освітнього центру.
_________________________________________________
11. Електронна пошта (бажано gmail для спільного користування матеріалами на
Google-диску) для робочого зв’язку ГО «Фонд “Відкрита політика”» з відповідальним
секретарем приймальної комісії, або керівником освітнього центру.
____________________________________________________________
12.Повна назва уповноваженого закладу загальної середньої освіти, з яким працюватиме
освітній центр “Донбас/Крим-Україна” у вступну кампанію 2021
___________________________________________________
13.Контактний номер телефону директору (відповідальної особи) уповноваженого закладу
загальної середньої освіти, з яким працюватиме освітній центр “Донбас/Крим-Україна” у
вступну кампанію 2021
___________________________________________________
Даю згоду на обробку персональних даних. Відповідно до вимог Закону України «Про захист
персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. я даю згоду і дозволяю здійснювати обробку
своїх персональних даних (ім'я, мобільний телефон, адреса електронної скриньки тощо),
включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знищення
персональних даних, з метою, пов'язаною з підготовкою, участю та проведенням відкритого уроку
з правознавства, а також з метою збору й обробки статистичної інформації. Згоду на обробку
персональних даних відповідно до зазначених вище умов я надаю на 10 (десять) років. Я
підтверджую, що мені відома мета використання моїх персональних даних, та висловлюю свою
згоду на використання моїх персональних даних.
Дуже дякуємо Вам за приділений час та надані відповіді.
Контакти:
ГО “Фонд “Відкрита політика”:
044 279 00 96
068 024 51 69
dostupnaosvita.com.ua@gmail.com
Сайт: 
https://dostupnaosvita.com.ua/

Додаток 3

Анкета
для опитування керівників відділів освіти
Опитування проводиться з метою оновлення інформації для вступників із
тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму й встановлення робочого зв'язку із
представниками “Фонду “Відкрита політика”.
Увага! Просимо Google-форму заповнити до 10.02.2021 року
1. Повна назва відділу освіти
_____________________
2. Посилання на офіційний сайт відділу освіти (для розміщення в рекламних матеріалах)
__________________________
3.Контактний номер телефону відповідального з питань дистанційної освіти, екстернату та
вступу через освітні центри “Донбас/Крим-Україна” у відділі освіти для розміщення в рекламі
(якщо є вказати Ватсап, Вайбер, Телеграм)
___________________________
4.Електронна пошта відповідального з питань дистанційної освіти, екстернату та вступу через
освітні центри “Донбас/Крим-Україна” у відділі освіти для розміщення в рекламі
___________________________
5. Номер телефону для робочого зв’язку ГО «Фонду “Відкрита політика”» із керівником
(відповідальною особою відділу) освіти з питань дистанційної освіти, екстернату та вступу
через освітні центри “Донбас/Крим-Україна” у відділі освіти.
____________________________
6. Електронна пошта (бажано gmail для спільного користування матеріалами на Google-диску)
для робочого зв’язку ГО «Фонду “Відкрита політика”» із керівником (відповідальною особою
відділу) освіти з питань дистанційної освіти, екстернату та вступу через освітні центри
“Донбас/Крим-Україна” у відділі освіти.
____________________________
7. Адреса та номер найближчого відділення Нової пошти
____________________________
8. Контактна особа, номер телефону (для отримання рекламних матеріалів Новою поштою)
____________________________

Даю згоду на обробку персональних даних. Відповідно до вимог Закону України «Про захист
персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. я даю згоду і дозволяю здійснювати обробку
своїх персональних даних (ім'я, мобільний телефон, адреса електронної скриньки тощо),
включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знищення
персональних даних, з метою, пов'язаною з підготовкою, участю та проведенням відкритого уроку
з правознавства, а також з метою збору й обробки статистичної інформації. Згоду на обробку
персональних даних відповідно до зазначених вище умов я надаю на 10 (десять) років. Я
підтверджую, що мені відома мета використання моїх персональних даних, та висловлюю свою
згоду на використання моїх персональних даних.

Дуже дякуємо Вам за приділений час та надані відповіді.
Контакти:
ГО “Фонд “Відкрита політика”:
044 279 00 96
068 024 51 69
dostupnaosvita.com.ua@gmail.com
Сайт: https://dostupnaosvita.com.ua/

Додаток 4

Анкета
для опитування директорів уповноважених закладів загальної середньої
освіти, які співпрацюватимуть у вступну кампанію 2021 з освітніми центрами
“Донбас/Крим-Україна”
Опитування проводиться з метою уточнення контактних даних для оновлення
рекламних постерів та листівок «Перелік закладів освіти Луганської та Донецької
областей, на базі яких працюють освітні центри «Донбас/Крим-Україна» та
уповноважених закладів загальної середньої освіти” й встановлення робочого зв'язку із
представниками “Фонду “Відкрита політика”.
Увага! Просимо Goolе-форму заповнити до 10.02.2021 року
1. Повна назва закладу освіти
__________________________
2. Посилання на офіційний сайт уповноваженого закладу загальної середньої освіти
__________________________
3.Контактний номер телефону уповноваженого закладу загальної середньої освіти для
розміщення в рекламі(якщо є вказати Ватсап, Вайбер, Телеграм)
___________________________
4.Електронна пошта уповноваженого закладу загальної середньої освіти для розміщення в
рекламі
___________________________
5.Номер телефону для робочого зв’язку «Фонду «Відкрита політика» із директором (іншою
контактною особою) уповноваженого закладу загальної середньої освіти.
__________________________________________________
6.Електронна пошта (бажано gmail для спільного користування матеріалами на Google-диску)
для робочого зв’язку «Фонду «Відкрита політика» із директором (іншою контактною особою)
уповноваженого закладу загальної середньої освіти.
__________________________________________________
7.Адреса та номер найближчого відділення Нової пошти
_______________________
8. Контактна особа, номер телефону (для отримання рекламних матеріалів Новою поштою)
_______________________
Даю згоду на обробку персональних даних. Відповідно до вимог Закону України «Про захист
персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. я даю згоду і дозволяю здійснювати обробку
своїх персональних даних (ім'я, мобільний телефон, адреса електронної скриньки тощо),
включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знищення
персональних даних, з метою, пов'язаною з підготовкою, участю та проведенням відкритого уроку
з правознавства, а також з метою збору й обробки статистичної інформації. Згоду на обробку
персональних даних відповідно до зазначених вище умов я надаю на 10 (десять) років. Я

підтверджую, що мені відома мета використання моїх персональних даних, та висловлюю свою
згоду на використання моїх персональних даних.

Дуже дякуємо Вам за приділений час та надані відповіді.
Контакти:
ГО “Фонд “Відкрита політика”:
044 279 00 96
068 024 51 69
dostupnaosvita.com.ua@gmail.com
Сайт: https://dostupnaosvita.com.ua/

