
Проект
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
РІШЕННЯ

2020 р. сесія 8 скликання

Про Регіональну програму 
підготовки бакалаврів, молодших бакалаврів, фахових молодших 

бакалаврів та молодших спеціалістів на 2021-2025 роки в закладах освіти,
які фінансуються з обласного бюджету

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фахову передвищу 
освіту», Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року 
№ 695, Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2027 року, затвердженої рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 21 лютого 2020 року № 921, з метою створення доступної системи надання 
якісних освітніх послуг у сфері підготовки фахівців, враховуючи клопотання 
обласної державної адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з 
питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму духовності та 
історичної спадщини, з питань бюджету, фінансів та обласних програм обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регіональну програму підготовки бакалаврів, молодших 
бакалаврів, фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів на 2021 - 
2025 роки в закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету (далі -  
Програма), згідно із додатками до цього рішення.

2. Рекомендувати:
2.1.Департаменту фінансів облдержадміністрації, Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації, Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації, управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації 
організувати безумовне виконання заходів, передбачених Програмою.

2.2. Фінансування Програми здійснювати з обласного бюджету. Щороку, 
при формуванні відповідних бюджетів, передбачати видатки на фінансування 
заходів Програми.

3. Про хід виконання Програми інформувати обласну Раду відповідно до 
Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних 
(комплексних) програм, затвердженого рішенням 5 сесії обласної Ради 5 
скликання від 10 листопада 2006 року № 145 (зі змінами відповідно до рішення 
24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №469).
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини та з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 до р іш ення__сесії обласної Ради 8
скликання в ід ___________ 2020 року №

Додаток 1
до Регіональної програми підготовки 
бакалаврів, молодших бакалаврів, фахових 
молодших бакалаврів та молодших 
спеціалістів на 2021-2025 роки в закладах 
освіти, які фінансуються з обласного бюджету

Регіональна програма 
підготовки бакалаврів, молодших бакалаврів, фахових молодших 

бакалаврів та молодших спеціалістів на 2021-2025 роки в закладах освіти, 
які фінансуються з обласного бюджету 

1.1 Загальна характеристика Програми.
Регіональна програма підготовки бакалаврів, молодших бакалаврів 

фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів на 2021-2025 роки в 
закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету (далі -  Програма) 
розроблена на виконання Законів України «Про фахову передвищу освіту», 
«Про вищу освіту» Департаментом освіти і науки облдержадміністрації.

Програмою передбачається протягом 2021-2025 років здійснення 
комплексу заходів з підготовки для потреб регіональної економіки фахівців за 
освітніми ступенями «бакалавр» та «молодший бакалавр», освітньо- 
професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» та освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».
Головними розпорядниками коштів обласного бюджету є Департамент освіти і 
науки облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації, управління культури і мистецтв облдержадміністрації.

1.2 Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма. 
Станом на 1 вересня 2020 року в області функціонує один комунальний 

заклад вищої освіти та 8 комунальних закладів фахової передвищої освіти, які 
знаходяться у спільній комунальній власності територіальних громад 
Вінницької області. Зокрема:
Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний 
коледж»;
Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського; 
Вінницький фаховий медичний коледж імені академіка Д.К.Заболотного; 
Коледж фахової передвищої освіти КЗВО «Вінницький гуманітарно- 
педагогічний коледж»;
Гайсинський фаховий медичний коледж;
Вінницький фаховий коледж мистецтв імені М.Д.Леонтовича;
Тульчинський фаховий коледж культури;
Могилів-Подільський фаховий медичний коледж;
І Іогребищенський фаховий медичний коледж.
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Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2019 
рік» та Бюджетного кодексу України (зі змінами та доповненнями) 5 державних 
закладів фахової передвищої освіти області, які мають статус самостійних 
юридичних осіб було переведено на фінансування з обласного бюджету. 
Зокрема:
Вінницький технічний коледж;
Вінницький транспортний коледж;
Іллінецький державний аграрний коледж;
Калинівський технологічний коледж;
Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно- 
економічний коледж».

12 закладів фахової передвищої освіти є структурними підрозділами 
закладів вищої освіти та фінансуються з державного бюджету. Вищезазначені 
коледжі та технікуми здійснюють підготовку фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» -  26 коледжів та освітнім 
ступенем «бакалавр» -  2 коледжі (Барський гуманітарно-педагогічний коледж 
імені Михайла Грушевського та КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний 
коледж»).

Прийом до закладів вищої освіти здійснюється на спеціальності за 
освітніми ступенями «бакалавр» та «молодший бакалавр» на основі повної 
загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст», до закладів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним 
ступенем «фаховий молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої 
освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник».

Крім того, 13 державних коледжів здійснюють підготовку за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

Можливість вступу до закладів на основі різних ступенів освіти та 
отримання різнорівневої освіти дає змогу абітурієнтам формувати 
індивідуальну стратегію підготовки, тим самим найбільш ефективно 
використовувати право на освіту, закріплене ст.53 Конституції України.

Вищезазначені заклади фахової передвищої освіти, здійснюють 
підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший 
бакалавр» з 72 спеціальностей, за освітнім ступенем «бакалавр» готують з 6 
спеціальностей. Контингент студентів відповідних закладів освіти станом на 
вересень 2020 року становив 17,8 тис. осіб.

Стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2027 року визначено стратегічні, оперативні цілі, завдання і 
потенційно можливі сфери реалізації проектів, а саме:

® конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку;
® регіон належного та ефективного урядування;
® регіон сталого гуманітарного розвитку;
® регіон спроможних громад;
• регіон безпечного середовища.
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Зростання може здійснюватися на основі різних факторів або 
конкурентних переваг в тому числі шляхом підвищення ресурсного потенціалу, 
та за рахунок підвищення якості людського потенціалу.

Для забезпечення потреб ринку праці регіону необхідно мати певні важелі 
впливу на підготовку фахівців як у визначенні необхідної кількості так і в 
забезпеченні відповідної їх якості.

До 2013 року у зв’язку із складеною традицією підготовки фахівців 
вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації Вінницька обласна 
державна адміністрація та Вінницька обласна Рада не мали чітко визначеного 
механізму впливу на підготовку фахівців комунальними коледжами у сфері 
освіти, медицини та культури. З прийняттям Постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 травня 2013 року № 363 «Про затвердження Порядку 
розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково- 
педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 
кадрів» в області запрацювала система розміщення замовлення на підготовку 
фахівців на базі комунальних закладів фахової передвищої освіти. Це в свою 
чергу дало можливість обласній державній адміністрації на основі делегованих 
Вінницькою обласною Радою повноважень впливати на кількісні та якісні 
показники підготовки фахівців базуючись на принципах відкритості та 
прозорості, об’єктивного і неупередженого оцінювання.

Внаслідок переведення на фінансування з обласного бюджету 5 державних 
закладів фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку за 25 
спеціальностями, яких не готують у комунальних закладах фахової передвищої 
освіти, область отримує вагому можливість посилити вплив на формування 
регіонального ринку праці. Тим самим забезпечивши підготовку фахівців у 
необхідній для області кількості та підвищивши їх якість, шляхом орієнтації їх 
кваліфікацій відповідно до потреб регіону.

Враховуючи вищезазначене в сфері підготовки фахівців комунальними та 
державними коледжами, які передані на фінансування з обласного бюджету, 
можна виділити наступні проблеми:

® сформовані компетентності випускників в повній мірі не відповідають 
вимогам роботодавців;

• застаріла матеріально-технічна база;
• невідповідність обладнання та техніки навчальних закладів новим 

вимогам;
® недостатня кількість підручників, що відповідають Державним 

стандартам, та засобів методичного забезпечення підготовки фахівців;
® відсутня повноцінна можливість здобуття відповідних спеціальностей 

особам з інвалідністю;
© недостатня участь роботодавців у підготовці фахівців;
® низький рівень фінансового забезпечення викладачів, особливо під час 

переходу викладача з виробництва.
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1.3 Мета програми.
Метою Програми є створення сприятливих умов для якісної підготовки 

бакалаврів, молодших бакалаврів, фахових молодших бакалаврів та молодших 
спеціалістів у закладах згідно з пріоритетами державної соціально-економічної 
політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і 
держави, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, 
конкурентоспроможності економіки області, впровадження інноваційно- 
інвестиційної моделі сталого розвитку відповідно до потреб регіонального 
ринку праці в рамках реалізації стратегії соціально-економічного розвитку 
Вінницької області до 2027 року.

1.4 Обґрунтування шляхів.
Реалізацією Програми передбачено здійснення реформування галузі 

відповідно до нових Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову 
передвищу освіту», створення системи забезпечення якості фахової передвищої 
освіти на основі інноваційних технологій освітнього процесу та виробничих 
технологій; практичного спрямування навчання відповідно до вимог ринку 
праці.

1.5 Завдання програми та результативні показники.
Реалізація Програми буде спрямовано на виконання таких завдань:

• формування стратегічних напрямів розвитку фахової передвищої освіти з 
урахуванням науково-технічного прогресу ;

• розміщення регіонального (державного) замовлення на підготовку 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та 
освітнім ступенем «бакалавр» у закладах фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету згідно із Ст.69 «Про фахову 
передвищу освіту», за участю соціальних партнерів, організації 
роботодавців, об’єднання профспілок, служби зайнятості;

• оновлення структури та змісту фахової передвищої освіти
® упровадження стандартів фахової передвищої освіти, відповідно до 

Національної рамки кваліфікацій з урахуванням ЄКТС.
• створення умов для підвищення кваліфікації та стажування педагогічних 

та науково-педагогічних працівників.
® створення та розвиток навчально-практичних центрів, навчально- 

дослідних господарств та лабораторій:
• участь у міжнародних проектах, грантах сприяння інвестуванню у освіту;
® створення умов для підготовки фахівців за пріоритетними

високотехнологічними спеціальностями
« інноваційна діяльність, створення або вдосконалення конкурентоздатних 

технологій, у тому числі інформаційних, трансформація наукових 
досліджень і розробок у практичну діяльність

• проведення регіональних та участь у Всеукраїнських конкурсах 
професійної майстерності;

© створення системи забезпечення якості освітніх послуг;
® впровадження нових сучасних виробничих технологій;
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• впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, які дозволять 
забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників освітнього 
процесу;

• залучення до підготовки кваліфікованих кадрів фахівців з виробництва;
• підвищення інноваційного потенціалу та інвестиційної привабливості 

відповідних закладів освіти;
• ефективного використання наявних ресурсів;
• розміщення регіонального замовлення за участю соціальних партнерів 

(організації роботодавців, об’єднання профспілок, служби зайнятості);
® удосконалення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації 

педагогічних і управлінських кадрів;
© створення умов безперешкодного навчання для осіб з інвалідністю;
® залучення громадськості до проведення експертизи надання освітніх 

послуг.
® Виконання програми забезпечить:
® формування дієвої системи надання освітніх послуг у сфері фахової 

передвищої освіти;
• формування елементів системи регіонального замовлення;
• підготовку достатньої для регіонального ринку праці кількості фахівців;
• підвищить якість підготовки фахівців;
® модернізацію матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої 

освіти;
© оновлення змісту освіти;
• впровадження навчальних програм спрямованих на регіональні потреби;
• впровадження інноваційних технологій в освітній процес;
© реалізації концепції національно-патріотичного виховання студентської 

молоді;
• доступ до освіти осіб з інвалідністю;
• розроблення та впровадження новітніх педагогічних програмних засобів;
• удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, їх стажування на виробництві.
1.5.1 Показники затрат.

Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою, 
здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету в межах наявних 
фінансових ресурсів, передбачених на відповідний рік, а також інших джерел, 
не заборонених законодавством.

Загальний обсяг фінансування Програми становить 485375 тис. грн., у 
тому числі за роками:
2021 рік 90075 тис. грн.
2022 рік 94075 тис. грн.
2023 рік 97275 тис. грн.
2024 рік 100075 тис. грн.
2025 рік 103875 тис. грн.
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1.5.2 Показники продукту.
Результативність виконання Програми може визначатися за допомогою 

наступних показників продукту:
• кількість підготовлених фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» у закладах фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету;

• кількість підготовлених фахівців за освітньо-професійним ступенем 
«фаховий молодший бакалавр» у закладах фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету;

• кількість підготовлених фахівців за освітнім ступенем «молодший 
бакалавр» у закладах вищої освіти, які фінансуються з обласного 
бюджету;

• кількість підготовлених фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» у 
закладах вищої освіти, які фінансуються з обласного бюджету.

1.5.3 Показники ефективності.
• вартість підготовки одного фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» у закладах фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету;

• вартість підготовки одного фахівця за освітньо-професійним ступенем 
«фаховий молодший бакалавр» у закладах фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету;

• вартість підготовки одного фахівця за освітнім ступенем « молодший 
бакалавр» у закладах вищої освіти, які фінансуються з обласного 
бюджету;

• вартість підготовки одного фахівця за освітнім ступенем «бакалавр» у 
закладах вищої освіти, які фінансуються з обласного бюджету.

1.5.4 Показники якості.
• відсоток працевлаштування підготовлених фахівців за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у закладах фахової 
передвищої освіти, які фінансуються з обласного бюджету;

• відсоток працевлаштування підготовлених фахівців за освітньо- 
професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» у закладах фахової 
передвищої освіти, які фінансуються з обласного бюджету;

• відсоток працевлаштування підготовлених фахівців за освітнім ступенем 
«молодший бакалавр» у закладах вищої освіти, які фінансуються з 
обласного бюджету;

® відсоток працевлаштування підготовлених фахівців за освітнім ступенем 
«бакалавр» у закладах вищої освіти, які фінансуються з обласного 
бюджету.

1.6 Напрями діяльності і заходи Програми.
Формування стратегічних напрямів розвитку фахової передвищої освіти 

з урахуванням науково-технічного прогресу в процесі підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», освітньо- 
професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр», освітнім ступенем «
Заступник директора Департаменту __ -
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молодший бакалавр» та освітнім ступенем «бакалавр» у закладах вищої та 
фахової передвищої освіти, які фінансуються з обласного бюджету.

1.7 Система управління та контролю за ходом виконання Програми.
Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною державною 

адміністрацією та постійними комісіями обласної Ради з питань освіти, 
культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму духовності та історичної спадщини, 
з питань бюджету, фінансів та обласних програм.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень 
показників Програми є:

• звітність Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 
Департаменту охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації, 
управління культури і мистецтв облдержадміністрації;

• обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегій 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Департаменту 
охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації, управління 
культури і мистецтв облдержадміністрації;

• проведення моніторингу;
• залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо 

реалізації Програми.
Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Департамент охорони 

здоров’я та реабілітації облдержадміністрації, управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації щороку надають звіт про хід виконання Програми до 
обласної Ради та інформують керівництво обласної державної адміністрації про 
хід її виконання. На підставі отриманих даних здійснюється моніторинг 
ефективності Програми та корегування Програми на наступний рік.

Заступник директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації



Додаток 2 до р іш ення__сесії обласної Ради 8
скликання в ід ___________ 2020 року №

Додаток 2
до Регіональної програми підготовки 
бакалаврів, молодших бакалаврів, фахових 
молодших бакалаврів та молодших 
спеціалістів на 2021-2025 роки в закладах 
освіти, які фінансуються з обласного бюджету

Загальна характеристика Регіональної програми підготовки бакалаврів, 
молодших бакалаврів, фахових молодших бакалаврів та молодших 

спеціалістів на 2021-2025 роки в закладах освіти, 
______________ які фінансуються з обласного бюджету_________________

1 Ініціатор розроблення 
програми:

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

2

Дата, номер і назва 
розпорядчого документу 
органу виконавчої влади про 
розроблення програми

Програма спрямована на виконання Закону України 
«Про фахову передвищу освіту» відповідно до 
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 - 
2027 роки, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695 та 
цілі 4.4. «Створення сприятливого середовища для 
дітей та молоді» Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період 
до 2027 року

01 Розробник програми Департамент освіти і науки облдержадміністрації

4 Співрозробники програми
Департамент охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації, управління культури і 
мистецтв облдержадміністрації.

5 Відповідальний виконавець 
програми

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 
Департамент охорони здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації, управління культури і 
мистецтв облдержадміністрації.

6 Учасники програми

Департамент освіти і науки облдержадміністрації; 
Департамент фінансів облдержадміністрації; 
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації; 
Управління культури і мистецтв 
о б л д е р жадм і н і стра ц ії; з акл ад и

вищої та фахової передвищої освіти, які фінансуються 
з обласного бюджету

7 Терміни реалізації програми 2021-2025 роки

7.1 Етапи виконання програми 
(для довгострокових програм) І етап

8
Перелік місцевих бюджетів, 
які приймають участь у 
виконанні програми (для

обласний
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комплексы их програм)

9
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього

485375 тис. грн.

9.1 в тому числі бюджетних 
коштів 484775 тис. грн

- з них коштів обласного 
бюджету 484775 тис. грн

10 Основні джерела 
фінансування програми

- державний бюджет;
- обласний бюджет ;
- кошти громадських організацій;
- позабюджетні надходження
- кошти підприємств та організацій;
- кошти іноземних інвесторів
- інші джерела, незаборонені чинним законодавством
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Додаток 3 до р іш ен ня__сесії обласної Ради 8
скликання в ід ___________ 2020 року №

Додаток З
до Регіональної програми підготовки 
бакалаврів, молодших бакалаврів, фахових 
молодших бакалаврів та молодших 
спеціалістів на 2021-2025 роки в закладах 
освіти, які фінансуються з обласного бюджету

Ресурсне забезпечення Регіональної програми підготовки бакалаврів, 
молодших бакалаврів, фахових молодших бакалаврів та молодших 

спеціалістів на 2021-2025 роки в закладах освіти, 
які фінансуються з обласного бюджету

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
програми 
тис. гри.

І етап виконання програми II
етап 

(200 - 
20_ 
р.р.)

III
етап
(200_
-20_
р.р.)

Всього 
витрат на 

виконання 
програми

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів 

всього, в тому числі:
90075 94075 97275 100075 103875 485375

державний бюджет

обласний бюджет 89955 93955 97155 99955 103755 484775

кошти не 
бюджетних джерел

120 120 120 120 120 600
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Додаток 4 до р іш ення__сесії обласної Ради 8
скликання в ід ___________ 2020 року №

Додаток 4
до Регіональної програми підготовки бакалаврів, 
молодших бакалаврів, фахових молодших бакалаврів та 
молодших спеціалістів на 2021-2025 роки в закладах 
освіти, які фінансуються з обласного бюджету

Результативні показники регіональної програми підготовки бакалаврів, молодших бакалаврів, фахових молодших  
бакалаврів та молодших спеціалістів на 2021-2025 роки в закладах освіти, 

які фінансуються з обласного бюджету

№
з/п

Назва показника

О
ди

ни
ця

ви
м

ір
у

В
их

ід
ні

 д
ан

і 
на

 
по

ча
то

к 
ді

ї 
пр

ог
ра

м
и І етап виконання програми Всього за період 

дії програми  
(або  

до кінця дії 
програми)

2021
рік

2022 рік 2023
рік

2024 рік 2025
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Показники продукту програіми

].] кількість підготовлених фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» у закладах фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету галузі педагогічна освіта

осіб 375 372 ЛОТJ J / 245 0 0 954

1.2 кількість підготовлених фахівців за освітньо-професійним ступенем 
«фаховий молодший бакалавр» у закладах фахової передвищої освіти, 
які фінансуються з обласного бюджету галузі педагогічна освіта

осіб 0 0 10 49 243 285 587

1.3 кількість підготовлених фахівців за освітнім ступенем «молодший 
бакалавр» у закладах вищої освіти, які фінансуються з обласного 
бюджету галузі педагогічна освіта

осіб 0 0 8 25 25 25 83

1.4 кількість підготовлених фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» у 
закладах вищої освіти, які фінансуються з обласного бюджету галузі 
педагогічна освіта

осіб 235 237 265 282 296 310 1390

1.5 кількість підготовлених фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» у закладах фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету галузі технологічна освіта

осіб 882 878 797 651 0 0 2326
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1.6 кількість підготовлених фахівців за освітньо-професійним ступенем 
«фаховий молодший бакалавр» у закладах фахової передвищої освіти, 
які фінансуються з обласного бюджету галузі технологічна освіта

осіб 0 10 229 258 593 655 1745

1.7 кількість підготовлених фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» у закладах фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету галузі медична освіта

осіб 512 485 508 448 0 0 1441

1.8 кількість підготовлених фахівців за освітньо-професійним ступенем 
«фаховий молодший бакалавр» у закладах фахової передвищої освіти, 
які фінансуються з обласного бюджету галузі медична освіта

осіб 0 0 0 ЗО 200 200 430

1.9 кількість підготовлених фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» у закладах фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету галузі культурно-мистецька освіта

осіб 140 141 171 136 0 0 448

1.10 кількість підготовлених фахівців за освітньо-професійним ступенем 
«фаховий молодший бакалавр» у закладах фахової передвищої освіти, 
які фінансуються з обласного бюджету галузі культурно-мистецька 
освіта

осіб 0 0 0 64 171 175 410

Показники ефективності програми
2.1 вартість підготовки одного фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» у закладах фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету галузі педагогічна освіта

тис.
грн.

42 43 47,3 52 0 0

2.2 вартість підготовки одного фахівця за освітньо-професійним ступенем 
«фаховий молодший бакалавр» у закладах фахової передвищої освіти, 
які фінансуються з обласного бюджету галузі педагогічна освіта

тис.
грн.

0 0 0 52 57 62

2.3 вартість підготовки одного фахівця за освітнім ступенем « молодший 
бакалавр» у закладах вищої освіти, які фінансуються з обласного 
бюджету галузі педагогічна освіта

тис.
грн.

0 38 41 45 50 55

2.4 вартість підготовки одного фахівця за освітнім ступенем «бакалавр» у 
закладах вищої освіти, які фінансуються з обласного бюджету галузі 
педагогічна освіта

тис.
грн.

55 57 62 67 75 81

2.5 вартість підготовки одного фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» у закладах фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету галузі технологічна освіта

тис.
грн.

50 52 54 56 0 0

2.6 вартість підготовки одного фахівця за освітньо-професійним ступенем 
«фаховий молодший бакалавр» у закладах фахової передвищої освіти, 
які фінансуються з обласного бюджету галузі технологічна освіта

тис.
грн.

0 52 54 56 58 60

2.7 вартість підготовки одного фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» у закладах фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету галузі медична освіта

тис.
грн.

68 69 70 71 0 0

2.8 вартість підготовки одного фахівця за освітньо-професійним ступенем тис. 0 69 70 71 72 73
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«фаховий молодший бакалавр» у закладах фахової передвищої освіти, 
які фінансуються з обласного бюджету галузі медична освіта

гри.

2.9. вартість підготовки одного фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» у закладах фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету в галузі культурно-мистецька освіта

тис.
гри.

105 106 110 112 115 118

2.10 вартість підготовки одного фахівця за освітньо-професійним ступенем 
«фаховий молодший бакалавр» у закладах фахової передвищої освіти, 
які фінансуються з обласного бюджету галузі культурно-мистецька 
освіта

тис.
грн.

0 106 110 112 115 118

Показники якості програми
3.1 відсоток працевлаштування підготовлених фахівців за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у закладах фахової 
передвищої освіти, які фінансуються з обласного бюджету

% 93 94 95 96 97 98

3.2 відсоток працевлаштування підготовлених фахівців за освітньо- 
професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» у закладах 
фахової передвищої освіти, які фінансуються з обласного бюджету

% 0 0 0 96 97 98

*“> о відсоток працевлаштування підготовлених фахівців за освітнім 
ступенем «молодший бакалавр» у закладах вищої освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету

% 0 0 0 95 96 96

3.4 відсоток працевлаштування підготовлених фахівців за освітнім 
ступенем «бакалавр» у закладах вищої освіти, які фінансуються з 
обласного бюджету

% 93 94 95 96 97 98
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Додаток 5 до р іш ення__сесії обласної Ради 8 скликання
в ід ___________ 2020 року №

Додаток 5
до Регіональної програми підготовки бакалаврів, 
молодших бакалаврів, фахових молодших бакалаврів та 
молодших спеціалістів на 2021-2025 роки в закладах 
освіти, які фінансуються з обласного бюджету

Напрями діяльності та заходи регіональної програми підготовки 
бакалаврів, молодших бакалаврів, фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів 

на 2021-2025 роки в закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету _____
№
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
програми

Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування  
(вартість), 
тис. грн., 

в тому числі:
І ет а п :2021 р. 
2022 р. 2023 р. 

2024 р. 2025р.

О чікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Створення умов 

рівного доступу 
до якісної фахової 
передвищої освіти

1.1. Здійснення 
заходів щодо 
реалізації законів 
України «Про вищу 
освіту», «Про 
фахову передвищу 
освіту», «Про 
професійну освіту», 
«Про освіту»

2021-2025
рр.

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації
заклади
вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

обласний
бюджет

2021р.- 40
2022 р.- 40
2023 р,- 40
2024 р.- 40
2025 р,- 40

Буде створено умови 
рівного доступу до 
якісної фахової 
передвищої освіти

Департамент охорони 
здоров’я та реабілітації 
о б л держадм і н і страції

обласний
бюджет

2021р.-20 
2022 р,- 20 
2023 р.- 20

Заступник директора Департаменту
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заклади
вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

2024 р.- 20
2025 р.- 20

Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації
заклади
вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

обласний
бюджет

2021р.- 10 
2022 р.- 10
2023 р.- 10
2024 р.- 10
2025 р.- 10

1.2. Забезпечення
дотримання
принципів
академічної
доброчесності,
прозорості
конкурсного
прийому

2021-2025
рр.

заклади
вищої та ф ах о в ої 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

коштів не 
потребує

1.3. Створення 
інклюзивного 
освітнього 
середовища

2021-2025
рр.

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації
заклади
вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

обласний
бюджет

2021р.-20 
2022 р.-20
2023 р.-20
2024 р.-20
2025 р.-20

Департамент охорони 
здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації 
заклади
вищої та фахової 
передвищої освіти, які

обласний
бюджет

2021р.- 10 
2022 р .-10
2023 р .-10
2024 р .-10
2025 р .-10
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фінансуються з 
обласного бюджету

Управління культури і 
мистецтв
облдержадм і ністрації 
заклади
вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

обласний
бюджет

2021р.-5
2022 р.-5
2023 р.-5
2024 р.-5
2025 р.-5

2 Аналітично- 
прогностична 
діяльність у сфері 
фахової 
передвищої 
освіти, визначення 
тенденцій 
розвитку

2.1. Аналіз
соціально-
економічної
ситуації,
інфраструктури
виробничої та
невиробничої сфери.
Формування
стратегічних
напрямів розвитку
фахової передвищої
освіти 3
урахуванням
науково-технічного
прогресу

2021-2025
рр.

заклади
вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

коштів не 
потребує

буде проаналізовано 
тенденції розвитку 
фахової передвищої 
освіти

2.2 Здійснення 
моніторингу ринку 
праці для 
визначення якісних 
та кількісних 
показників 
формування 
регіонального 
(державного) 
замовлення із

2021-2025
рр.

заклади
вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

коштів не 
потребує

Заступник директора Департаменту
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врахуванням
загальносуспільних
потреб.
2.3. Розміщення 
регіонального 
замовлення 
на підготовку 

фахівців за 
освітніми ступенями 
«бакалавр» та 
«молодший 
бакалавр», освітньо- 
професійним 
ступенем «фаховий 
молодший бакалавр» 
за рахунок коштів 
обласного бюджету, 
територіальних 
громад Вінницької 
області у закладах 
вищої та фахової 
передвищої освіти, 
які фінансуються з 
обласного бюджету

2021-2025
рр.

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації
заклади
вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

обласний
бюджет

2021р.-51200
2022 р.-53400
2023 р.-55700
2024 р.-57300
2025 р.-59200

Департамент охорони 
здоров’я та реабілітації 
облдержадмін істрації 
заклади
вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

обласний
бюджет

2021р.-25600 
2022 р.-26800
2023 р.-27400
2024 р.-28200
2025 р.-29500

Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації
заклади
вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

обласний
бюджет

2021р.- 12800
2022 р.-13400
2023 р.-13700
2024 р.-14100
2025 р.-14700

о Впровадження
енергозберігаючих
технологій

3.1 Придбання та 
встановлення 
сонячних 
електростанцій

2021-2025
рр.

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації 
Департамент охорони 
здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації 
Управління культури і

обласний
бюджет

2021р.-50
2022 р.-50
2023 р.-50
2024 р.-50
2025 р.-50

буде проведено 
комплекс заходів 
щодо впровадження 
енергозберігаючих 
технологій в 
закладах вищ ої та 
фахової передвищої

Заступник директора Департаменту
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3.2. Утеплення
фасадів

3.3 Заміна вікон та 
дверей на
енергозберігаючі

мистецтв освіти, які
облдержадміністрації фінансуються з
заклади обласного бюджету
вищої та фахової
передвиїцої освіти, які
фінансуються з
обласного бюджету

Департамент освіти і обласний 2021р.-50
науки бюджет 2022 р.-50
о б л держадм і н і страції 2023 р.-50
Департамент охорони 2024 р.-50
здоров’я та реабілітації 2025 р.-50
облдержадміністрації
Управління культури і
мистецтв
о б л держадм і н і страції
заклади
вищої та фахової
передвиїцої освіти, які
фінансуються з
обласного бюджету

Департамент освіти і обласний 2021р.-50
науки бюджет 2022 р.-50
облдержадміністрації 2023 р.-50
Департамент охорони 2024 р.-50
здоров’я та реабілітації 2025 р.-50
облдержадміністрації
Управління культури і
мистецтв
облдержадміністрації
заклади
вищої та фахової
передвиїцої освіти, які
фінансуються з
обласного бюджету
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3.4 Заміна котлів на 
енергозберігаючі

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації 
Департамент охорони 
здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації 
Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації
заклади
вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

обласний
бюджет

2021р.-50
2022 р.-50
2023 р.-50
2024 р.-50
2025 р.-50

3.5 Ремонт систем
тепло-водо
постачання

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації 
Департамент охорони 
здоров’я та реабілітації 
облдержадміністрації 
Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації
заклади
вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

обласний
бюджет

2021р.- 50
2022 р.-50
2023 р.-50
2024 р.-50
2025 р.-50

4 Здійснення 
заходів для 
створення 
безпечних і 
нешкідливих 
умов навчання, 
праці та побуту

4.1 Встановлення
протипожежної
сигналізації

2021-2025
РР-

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації 
Департамент охорони 
здоров’я та реабілітації 
облдержадм і н істрації 
Управління культури і

інші джерела 2021р.- 50
2022 р.-50
2023 р.-50
2024 р.-50
2025 р.-50

буде проведено 
комплекс заходів 
щодо створення 
безпечних і 
нешкідливих умов 
навчання, праці та 
побуту
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мистецтв
облдержадміністрації
заклади
вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

4.2 Протипожежна
обробка
вогнегасним
розчином
дерев’яних
конструкцій дахів

2021-2025
РР-

Департамент освіти і 
науки
об л держадм і н і страц ії 
Департамент охорони 
здоров’я та реабілітації 
обл держадм і н і страції 
Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації
заклади
вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

інші джерела 2021р.-50
2022 р.-50
2023 р.-50
2024 р.-50
2025 р.-50

5 Виховання
активної
громадянської
позиції

5.1 Сприяння 
розвитку 
студентського 
самоврядування

2021-2025
РР-

заклади вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

інші джерела 2021р.-20 
2022 р.-20
2023 р.-20
2024 р.-20
2025 р.-20

буде проведено 
комплекс заходів 
щодо виховання 
активної 
громадянської 
позиції5.2 Сприяння роботі 

волонтерів
2021-2025
РР-

заклади вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з 
обласного бюджету

коштів не 
потребує

Заступник директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації В.БУНЯК



Всього по програімі

Заступник директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації

обласний
бюджет

2021р.- 89955
2022 р.-93955
2023 р.-97155
2024 р.-99955
2025 р.-103755 
всього:484775

інші джерела 2021р.- 120 
2022 р.-120
2023 р .-120
2024 р.-120
2025 р.-120 
всього:600

В.БУНЯК


