
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №599

_26 квітня___ 2018 р. 31 сесія 7 скликання

Про Обласну програму 
замовлення фахівців за освітньо-кваліфікаціиним рівнем «молодший 

спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» на 2018-2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою створення доступної системи надання 
якісних освітніх послуг у сфері підготовки фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем 
«бакалавр» у комунальних коледжах та державних коледжах та технікумах, які 
фінансуються з обласного бюджету, 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 Обласну програму замовлення фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем 
«бакалавр» на 2018-2020 роки ( далі -  Програма), згідно із додатком.

2. Затвердити Порядок розміщення замовлення на підготовку фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем 
«бакалавр» у коледжах та технікумах, що фінансуються з обласного бюджету, 
згідно із додатком.

З .Рекомендувати:
3.1.Департаменту фінансів облдержадміністрації, Департаменту освіти і 

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

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

4. Про хід виконання Програми інформувати обласну Раду відповідно до 
рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 469.

5. 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 (Станіславенко Л.А.) та з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф. ).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Обласної програми замовлення фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» 
________________________ на 2018-2020 роки_________________________

1 Ініціатор розроблення програми: Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

2
Дата, номер і назва розпорядчого документу 
органу виконавчої влади про розроблення 
програми

3 Розробник програми Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

4 Співрозробники програми

Департамент фінансів 
облдержадміністрації;

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації;

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації

5 Відповідальний виконавець програми Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

6 Учасники програми

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації; 

Департамент фінансів 
облдержадміністрації; 

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації; 

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації; 

коледжі та технікуми, які 
фінансуються з обласного 
бюджету

7 Терміни реалізації програми 2018-2020 роки

7.1 Етапи виконання програми 
(для довгострокових програм)

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

9
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, всього 243 745,5 тис. грн.

9.1 в тому числі бюджетних коштів 243 745,5 тис. грн.

- з них коштів обласного бюджету 243 745,5 тис. грн.

10 Основні джерела фінансування програми Обласний бюджет



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 26 квітня 2018 року № 599

ОБЛАСНА ПРОГРАМА 
замовлення фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» 
на 2018-2020 роки

1.1 Загальна характеристика Програми

Обласна Програма замовлення фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» на 2018- 
2020 роки розроблено Департаментом освіти і науки облдержадміністрації 
(далі -  Програма).

Програмою передбачається замовлення протягом 2018-2020 років 
фахівців для потреб регіональної економіки за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр».

Виконавцями заходів Програми та головними розпорядниками 
коштів обласного бюджету щодо видатків на їх реалізацію є Департамент 
освіти і науки облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації.

1.2 Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма
Станом на 1 січня 2018 року в області функціонує 9 комунальних 

коледжів, які знаходяться у спільній комунальній власності 
територіальних громад Вінницької області. Зокрема:

1.Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла 
Грушевського;

2. Бершадський медичний коледж;
3.Вінницький медичний коледж імені академіка Д.К.Заболотного;
4.Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний 

коледж;
5.Гайсинський медичний коледж;
6.Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницьке училище 

культури і мистецтв імені М.Д.Леонтовича;
7.Комунальний вищий навчальний заклад «Тульчинське 

училище культури
8.Могилів-подільський медичний коледж;
9.Погребищенський медичний коледж.



Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на
2018 рік» та Бюджетного кодексу України (зі змінами та доповненнями) 5 
держаних коледжів та технікумів області, які мають статус самостійних 
юридичних осіб було переведено на фінансування з обласного бюджету. 
Зокрема: 1.Вінницький технічний коледж;

2.Вінницький транспортний коледж;
З.Іллінецький державний аграрний коледж;
4.Калинівський технологічний технікум;
5.Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський 

монтажно-економічний коледж».
Вищезазначені коледжі та технікуми здійснюють підготовку 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» -  14 
коледжів та освітнім ступенем «бакалавр» -  2 коледжі (Барський 
гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського та 
Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж).

Прийом до навчальних закладів здійснюється на спеціальності за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на основі базової 
загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти та освітньо- 
кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» та на спеціальності 
освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 
та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

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.

9 комунальних коледжів та 5 державних, коледжів та технікумів, які 
фінансуються з обласного бюджету (далі -  коледжі та технікуми) 
здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» з 46 спеціальностей, з яких фахівців з 30 
спеціальностей готують в області лише зазначені заклади. За освітнім 
ступенем «бакалавр» готують з 6 спеціальностей, з яких за 1 спеціальністю
-  лишй<юнФмуншіьнхгдаешннадідповідних навчальних закладів станом на 
жовтень 2017 року становив 9120 осіб. З 2009 року контингент студентів 
знизився з 12 363 на 26 %. Враховуючи зменшення кількості випускників 
9-х класів загальноосвітніх закладів Вінницької області за ці ж роки на 
33%, контингент студентів не зазнав змін.

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької 
області на період до 2020 року має за мету підвищення якості життя та 
добробуту населення на основі реалізації обґрунтованих структурних 
реформ, зростання конкурентоспроможності економіки області, 
впровадження інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку на 
сучасній технологічній основі, комплексного економічного і соціального 
розвитку міст, районів, селищ і сіл області, розвитку громадянського 
суспільства, підтримання стабільного та задовільного стану 
навколишнього природного середовища.



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 замовлення фахівців як у визначенні необхідної 
кількості так і в забезпеченні відповідної їх якості.

До 2013 року 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 р. 
№ 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 коледжів. 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 
неуперВнаслідок переведення на фінансування з обласного бюджету 5 
державних коледжів та технікумів, які здійснюють підготовку за 25 
спеціальностями, яких не готують у комунальних коледжах, 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 коледжами 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.

1.3 Мета Програми
Метою Програми є створення доступної системи надання якісних 

освітніх послуг у сфері підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним



рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» у 
комунальних коледжах та державних коледжах та технікумах, які 
фінансуються з обласного бюджету, відповідно до потреб регіонального 
ринку праці в рамках реалізації стратегії соціально-економічного розвитку 
Вінницької області до 2020 року.

Програмою передбачається перехід від утримання навчального 
закладу до оплати послуг з підготовки фахівця, а також можлива зміна 
організаційно-правової форми господарювання (з комунальних закладів на 
комунальні підприємства).

1.4 Обґрунтування шляхів
Реалізацією Програми передбачено здійснення обґрунтованого 

щорічного розміщення замовлення на підготовку фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем 
«бакалавр» за рахунок коштів територіальних громад Вінницької області у 
коледжах та технікумах, які фінансуються з обласного бюджету.

1.5 Завдання Програми та результативні показники
Реалізація Програми буде спрямовано на виконання таких завдань:
- створення системи забезпечення якості освітніх послуг;
- впровадження нових сучасних виробничих технологій;
- впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, які 

дозволять забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників 
освітнього процесу;

- оновлення структури та змісту освіти;
- залучення до підготовки кваліфікованих кадрів фахівців з 

виробницівдзищення інноваційного потенціалу та інвестиційної 
привабливості відповідних навчальних закладів;

- ефективного використання наявних ресурсів;
- розміщення регіонального замовлення за участю соціальних 

партнерів (організації роботодавців, об’єднання профспілок, служби 
зайнятсудб^коналення 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 
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» та освітнім рівнем «бакалавр»; 

формування елементів системи регіонального замовлення; 
підготовку достатньої для регіонального ринку праці кількості 

фахівців;
підвищить якість підготовки фахівців; 
модернізацію матеріально-технічної бази закладів;



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.

В рамках реалізації Програми розроблено Порядок розміщення 
замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» у коледжах та 
технікумах, що фінансуються з обласного бюджету.

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 243 745,5 тис. 
грн., у тому числі за роками:
2018 рік 70 193,2 тис. грн.
2019 рік 80 722 тис. грн.
2020 рік 92 830,3 тис. грн.

1.5.2 Показники продукту
Результативність виконання Програми може визначатися за 

допомогою наступних показників продукту:
орієнтовна кількість підготовлених фахівців за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у коледжах та технікумах, 
які фінансуються з обласного бюджету;
- орієнтовна кількість підготовлених фахівців за освітнім ступенем 

«бакалавр» у коледжах та технікумах, які фінансуються з обласного 
бюджету.
1.5.3 Показники ефективності
- вартість підготовки одного фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» у коледжах та технікумах, які фінансуються з 
обласного бюджету;
- вартість підготовки одного фахівця за освітнім ступенем «бакалавр» у 
коледжах та технікумах, які фінансуються з обласного бюджету.



1.5.4 Показники якості
- відсоток працевлаштування підготовлених фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у коледжах та технікумах, 
які фінансуються з обласного бюджету;
- відсоток працевлаштування підготовлених фахівців за освітнім ступенем 
«бакалавр» у коледжах та технікумах, які фінансуються з обласного 
бюджету;
1.6 Напрями діяльності і заходи Програми

Замовлення фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» у коледжах та технікумах, 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 облдержадміністрації, управління 
культури і мистецтв облдержадміністрації;
- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегій 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації, управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації;
- проведення моніторингу;
- залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо 
реалізації Програми.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації щороку надає звіт 
про хід виконання Програми до обласної Ради та інформує керівництво 
обласної державної адміністрації про хід її виконання. На підставі 
отриманих даних здійснюється моніторинг ефективності Програми та 
корегування Програми на настугіний рік.

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК



Додаток 1
до Обласної програми замовлення фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» 
на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 
31 сесії обласної Ради 7 скликання 26 квітня 
2018 року № 599

Ресурсне забезпечення 
Обласної програми замовлення фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр»
на 2018-2020 роки»

тис.грн.
Обсяг коштів, 

які пропонується 
залучити на 
виконання 
програми

2018
рік

2019
рік

2020
рік

Всього витрат на 
виконання програми

1 2 3 4 5
Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:
державний

бюджет
обласний бюджет 70 193,2 80 722 92 830,3 243 745,5

кошти не 
бюджетних 

джерел

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК



Додаток 2
до Обласної програми замовлення фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» на 
2018-2020 роки, затвердженої рішенням 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 26 квітня 2018 року 
№ 599

Результативні показники
Обласної програми замовлення фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім

ступенем «бакалавр» на 2018-2020 роки»

№
з/п

Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні дані 
на початок 

дії 
Програми 
(2017 рік)

2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього за період 
дії Програми 

(або до кінця дії 
Програми)

/ 2 3 4 5 6 7 8
Показники продукту

1.1 орієнтовна кількість студентів, які 
здобувають освітньо-кваліфікаційний 
рівень «молодший спеціаліст» у 
комунальних медичних коледжах за кошти 
обласного бюджету

осіб 1836 1689 1395 1113 1113

1.2 орієнтовна кількість студентів, які 
здобувають освітньо-кваліфікаційний 
рівень «молодший спеціаліст» у 
комунальних училищах культури за кошти 
обласного бюджету

осіб 644 710 739 752 752

1.3 орієнтовна кількість студентів, які 
здобувають освітньо-кваліфікаційний 
рівень «молодший спеціаліст» у 
комунальних гуманітарно-педагогічних 
коледжах за кошти обласного бюджету

осіб 1387 1370 1330 1353 1353

1.4 орієнтовна кількість студентів, які 
здобувають освітньо-кваліфікаційний 
рівень «молодший спеціаліст» у державних 
коледжах та технікумах за кошти обласного 
бюджету

осіб 2819 2953 2938 2966 2966



1.5 орієнтовна кількість студентів, які 
здобувають освітній ступінь «бакалавр» у 
комунальних гуманітарно-педагогічних 
коледжах за кошти обласного бюджету

осіб 231 303 360 360 360

1.6 орієнтовна кількість замовлення для 
підготовки фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» у комунальних медичних 
коледжах за кошти обласного бюджету

осіб 510 297 207 198 702

1.7 орієнтовна кількість замовлення для 
підготовки фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» у комунальних училищах 
культури за кошти обласного бюджету

осіб 189 193 193 193 579

1.8 орієнтовна кількість замовлення для 
підготовки фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» у комунальних гуманітарно- 
педагогічних коледжах за кошти обласного 
бюджету

осіб 355 355 355 355 1065

1.9 орієнтовна кількість замовлення для 
підготовки фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» у державних коледжах та 
технікумах за кошти обласного бюджету

осіб 745 750 750 750 2250

1.10 орієнтовна кількість замовлення для 
підготовки фахівців за освітнім ступенем 
«бакалавр» у комунальних гуманітарно- 
педагогічних коледжах за кошти обласного 
бюджету

осіб 160 180 180 180 540

1.11 орієнтовна кількість підготовлених 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» » у 
комунальних медичних коледжах за кошти 
обласного бюджету

осіб 381 444 501 480 1425

1.12 орієнтовна кількість підготовлених 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» у

осіб 166 127 164 180 471



комунальних училищах культури за кошти 
обласного бюджету

1.13 орієнтовна кількість підготовлених 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» у 
комунальних гуманітарно-педагогічних 
коледжах за кошти обласного бюджету

осіб 402 372 395 332 1099

1.14 орієнтовна кількість підготовлених 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» у державних 
коледжах та технікумах за кошти обласного 
бюджету

осіб 767 616 765 722 2103

1.15 орієнтовна кількість підготовлених 
фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» у 
комунальних гуманітарно-педагогічних 
коледжах за кошти обласного бюджету

осіб 71 108 123 180 411

Показники ефекгивності
2.1 орієнтовна середня вартість підготовки 

одного фахівця за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» у коледжах 
та технікумах, які фінансуються з 
обласного бюджету

грн. 29604 33304,3 38300 44045 44045

2.2 орієнтовна середня вартість підготовки 
одного фахівця за освітнім ступенем 
«бакалавр» у коледжах та технікумах, які 
фінансуються з обласного бюджету

грн. 42507 38486,4 44259,3 50898,2 50898,2

Показники якості
3.1 відсоток працевлаштування підготовлених 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» у коледжах 
та технікумах, які фінансуються з 
обласного бюджету

% 84 100 100 100 100

3.2 відсоток працевлаштування підготовлених 
фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» у 
коледжах та технікумах, які фінансуються з 
обласного бюджету

% 86 100 100 100 100

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК



Додаток З
до Обласної програми замовлення фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» на 
2018-2020 роки, затвердженої рішенням 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 26 квітня 2018 року 
№ 599

Напрями діяльності та заходи 
Обласної програми замовлення фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім

ступенем «бакалавр» на 2018-2020 роки»

№
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:

2018 р.
2019 р.
2020 р.

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. Реформування 

системи 
комунальних 
коледжів та 
державних 
коледжів, які 
фінансуються з 
обласного 
бюджету

1.1 Впровадження 
законодавчих змін в рамках 
реалізації Закону України 
«Про вищу освіту»

2018-2020
роки

Департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації,

комунальні 
педагогічні коледжі

Підвищення 
якості надання 
вищої освіти в 
комунальних 
педагогічних 

коледжах
2 1.2 Забезпечити 

впровадження норм нового 
спеціап ізованого 
законодавства у сфері 
загальної середньої освіти

2018-2020
роки

Департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
Департамент охорони 

здоров’я 
обл держад м і н істрації, 
Управління культури і 

мистецтв 
обл держадм і н істрації,

Підвищення 
якості надання 

повної загальної 
середньої освіти 

у коледжах та 
технікумах, які 
фінансуються з 

обласного 
бюджету



коледжі та технікуми, 
які фінансуються з 
обласного бюджету

3 1.3 Забезпечити 
впровадження норм нового 
спеціалізованого 
законодавства у сфері 
професійної (професійно- 
технічної) освіти

2018-2020
роки

Департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
Департамент охорони 

здоров’я 
обл держад м і н і страції,

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації

коледжі та технікуми, 
які фінансуються з 
обласного бюджету

Підвищення 
якості надання 

професійної 
(професійно- 

технічної) 
освіти у 

коледжах та 
технікумах, які 
фінансуються з 

обласного 
бюджету

4 1.4 Забезпечити 
впровадження норм нового 
спеціал ізованого 
законодавства у сфері фахової 
перед вищої освіти

2018-2020
роки

Департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
Департамент охорони 

здоров’я 
обл держад м і н і страції,

Управління культури і 
мистецтв 

обл держад м і н істрації,

коледжі та технікуми, 
які фінансуються з 
обласного бюджету

Підвищення 
якості надання 
фахової перед 
вищої освіти у 

коледжах та 
технікумах, які 
фінансуються з 

обласного 
бюджету

5 1.5 Забезпечити підготовку до 
передачі з державної у 
комунальну власність 
коледжів та технікумів 
державної власності, що 
мають статус окремих 
юридичних осіб, визначених у 
додатку № 10 Закону України 
«Про державний бюджет 
України на 2018 рік»



6 1.5.1 Забезпечити проведення 
інвентаризації майна коледжів 
та технікумів

2018-2020
роки

Державні коледжі та 
технікуми, які 
фінансуються з 

обласного бюджету
7 1.5.2 Забезпечити проведення 

інвентаризації документів на 
право власності нерухомим 
майном та земельними 
ділянками

2018-2020
роки

Державні коледжі та 
технікуми, які 
фінансуються з 

обласного бюджету

Інвентаризація 
майна 

державних 
коледжів та 

технікумів, які 
фінансуються з 

обласного 
бюджету

8 1.5.3 Вжити заходів щодо 
отримання документів на 
право власності нерухомим 
майном та земельними 
ділянками у разі їх 
відсутності

2018-2020
роки

Державні коледжі та 
технікуми, які 
фінансуються з 

обласного бюджету

Закріплення 
права на майно 
відповідно до 
вимог чинного 
законодавства

9 1.5.4 Провести аналіз 
доцільності передачі у 
комунальну власність 
державних коледжів та 
технікумів

2018-2020
роки

Департамент освіти і 
науки 

облдержадм іністрації

Аналіз 
доцільності 
передачі у 

комунальну 
власність 

державних 
коледжів та 

технікумів, які 
фінансуються з 

обласного 
бюджету

10 1.6 Здійснювати щорічний 
моніторинг ринку праці для 
визначення якісних та 
кількісних показників 
формування замовлення на 
підготовку фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший 
спеціаліст» та освітнім 
ступенем «бакалавр»

2018-2020
роки

Департамент освіти і 
науки 

облдержадм і н і страції, 
Департамент охорони 

здоров’я 
облдержадміністрації,

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадм і н і страції,

коледжі та технікуми,

Моніторинг 
ринку праці



які фінансуються з 
обласного бюджету

11 2. Підготовка 
фахівців за 
освітньо- 
кваліфікаційним 
рівнем 
«молодший 
спеціаліст» та 
освітнім ступенем 
«бакалавр»

2.1.1 Проводити конкурс на 
розміщення замовлення на 
підготовку фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший 
спеціаліст» та освітнім 
ступенем «бакалавр»

2018-2020
роки

Департамент освіти і 
науки 

обл держад м і н і страції,

Департамент охорони 
здоров’я 

обл держадм і н істрації,

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації

Забезпечити 
якісне та 

ефективне 
розміщення 

замовлення на 
підготовку 
фахівців за 
освітньо- 

кваліфікаційним 
рівнем 

«молодший 
спеціаліст» та 

освітнім 
ступенем 

«бакалавр»
12 2.1.2 Здійснювати Всього обласний 243 745,5 Підготовка

фінансування надання всього Департамент освіти і бюджет 148 403,5 фахівців за
освітніх послуг з підготовки 2018 рік науки 42 737 освітньо-
фахівців за освітньо- 2019 рік облдержадміністрації 49 147,2 кваліфікаційним
кваліфікаційним рівнем 2020 рік 56 519,3 рівнем
«молодшии спеціаліст» та всього Департамент охорони 62 568,8 «молодшии
освітнім ступенем «бакалавр» 2018 рік здоров’я 18 018,3 спеціаліст» та
відповідно до регіонального 2019 рік облдержадміністрації 20 721,2 освітнім
замовлення 2020 рік 23 829,3 ступенем

«бакалавр»всього Управління культури і 32 773,2
2018 рік мистецтв 9 437,9
2019 рік облдержадм іністрації 10 853,6
2020 рік 12 481,7

13 2.1.3 Проводити моніторинг 
підготовки фахівців за 
замовленням на підготовку 
фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» та 
освітнім ступенем «бакалавр»

2018-2020
роки

Департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації,

Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадм і н істрації,

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації

Підвищення 
якості надання 
освітніх послуг



14 2.1.4 Сприяти ліцензуванню 
та акредитації коледжами та 
технікумами нових 
спеціальностей відповідно до 
потреб регіональної 
економіки

2018-2020
роки

Департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації,

Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації,

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадм і н і страції,

Коледжі та технікуми

Підвищення 
якості 

підготовки 
фахівців за 
освітньо- 

кваліфікаційним 
рівнем 

«молодший 
спеціаліст» та 

освітнім 
ступенем 

«бакалавр»

15 3. Педагогічні 
кадри

3.1 Сприяти підвищенню 
педагогічного та 
професійного рівня 
педагогічних кадрів

2018-2020
роки

коледжі та технікуми, 
які фінансуються з 
обласного бюджету

16 3.2 Проводити семінари та 
курси для викладачів, 
майстрів, вихователів, 
психологів

2018-2020
роки

коледжі та технікуми, 
які фінансуються з 
обласного бюджету

Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників 
коледжів та 

технікумів, які 
фінансуються з 

обласного 
бюджету

17 3.3. Сприяти проходженню 
підвищення кваліфікації 
керівних та педагогічних 
кадрів

2018-2020
роки

коледжі та технікуми, 
які фінансуються з 
обласного бюджету

Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників 
коледжів та 

технікумів, які 
фінансуються з 

обласного 
бюджету

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 26 квітня 2018 року № 599

ПОРЯДОК
розміщення замовлення на підготовку фахівців за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем 
«бакалавр» у коледжах та технікумах, що фінансуються з обласного

бюджету

1. Цей Порядок визначає механізм розміщення замовлення на підготовку 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім 
ступенем «бакалавр» у коледжах та технікумах, що фінансуються з обласного 
бюджету.

2. Замовником підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» є Вінницька обласна 
Рада.

Вінницька обласна Рада своїм рішенням затверджує показники 
замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр»

3. Підготовку матеріалів щодо відбору виконавців замовлення, проведення 
конкурсу на відбір виконавців замовлення та подальший моніторинг виконання 
замовлення здійснює Вінницька обласна державна адміністрація.

4. Виконавцями замовлення можуть бути коледжі та технікуми, що 
фінансуються з обласного бюджету

5. Відбір виконавців замовлення проводиться конкурсною комісією, виходячи з 
принципів добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного і 
неупередженого оцінювання конкурсних пропозицій коледжів та технікумів.

6. Конкурсна комісія утворюється щороку при обласній державній 
адміністрації.

Склад конкурсної комісії може змінюватися протягом року.

7. До складу конкурсної комісії включаються представники:
- обласної державної адміністрації;
- Вінницької обласної Ради
- органу/ органів сторони роботодавців;
- регіональних представництв всеукраїнських професійних спілок, їх 

об’єднань;
- органів студентського самоврядування.



Замовник не пізніше як за п’ять робочих днів до проведення засідання 
конкурсної комісії попередньо надсилає членам конкурсної комісії матеріали, 
які будуть розглядатися на засіданні комісії щодо відбору виконавців 
замовлення.

8. Оголошення конкурсу здійснюється замовником у десятиденний строк після 
затвердження обсягів замовлення Вінницькою обласною Радою в 
установленому порядку

9. Оголошення та інформація про проведення конкурсу публікуються в 
офіційному друкованому виданні Вінницької обласної Ради та розміщується на 
її офіційному веб-сайті.

10. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:
- місцезнаходження структурного підрозділу Вінницької обласної 

державної адміністрації, на якого покладено функції підготовки засідання 
конкурсної комісії;

- обсяг замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр»;

- порядок надання роз’яснень з питань проведення конкурсу;
- адреса, за якою можна отримати конкурсну документацію;
- вимоги до конкурсних пропозицій;
- критерії конкурсного відбору;
- строк подання конкурсних пропозицій;
- дата і час розгляду конкурсних пропозицій;
- прізвище, ім’я та по батькові, посада і контактні телефони однієї чи 

кількох осіб уповноважених на контакти з конкурсантами.

11. Основними критеріями відбору виконавців замовлення є:
- наявність ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним 

освітньо-кваліфікаційним рівнем, освітнім ступенем, сертифіката про 
акредитацію навчального закладу, сертифіката про акредитацію напряму 
підготовки (спеціальності), свідоцтва про атестацію;

- показники економічної ефективності (зменшення витрат, показники 
фінансового добробуту, диверсифікація джерел доходу);

- показники якості наукової роботи (обсяг фінансування на проведення 
наукових робіт та досліджень (відсотків загального обсягу фінансування з 
обласного бюджету та інших джерел), кількість публікацій та індекс 
цитування);

- показники комерціалізації наукових досліджень і розробок (кількість 
патентів, прибуток від комерціалізації);

- загальна чисельність студентів, в тому числі сільської молоді;

Членами конкурсної комісії не можуть бути представники учасника конкурсу.



- кадрове забезпечення (чисельність штатних педагогічних, науково- 
педагогічних кадрів, кількість іноземних викладачів, що задіяні у 
навчальному процесі та науковій діяльності навчального закладу);

- міжнародна діяльність (кількість міжнародних дослідницьких або 
культурно-мистецьких проектів, місце показників у національних і 
міжнародних оцінках і рейтингах);

- зв’язки з випускниками, їх працевлаштування та кар’єрне зростання;
- показники матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу 

(наявність і доступ до Інтернету, наявність дослідних центрів, обладнаних 
кімнат і лабораторій, наявність технопарків, модернізація бібліотечних 
фондів, доступ до електронних бібліотек);

- соціальні показники (кількість студентів певних соціальних груп, доступ 
до освіти для студентів з обмеженими можливостями);

- зв’язки з роботодавцями (кількість укладених договорів про 
працевлаштування випускників, кількість заявлених робіт, участь 
роботодавців у навчальному процесі).

12. Строк подання конкурсних пропозицій, що зазначається в оголошенні про 
проведення конкурсу, становить не менше ніж 15 робочих днів з дати його 
оприлюднення.

13. Конкурсні пропозиції, що надійшли після визначеного строку їх прийому, 
або такі, що не відповідають установленим вимогам, повертаються без 
розгляду.

14. Під час розгляду конкурсних пропозицій складається протокол, копія якого 
видається учасникам на їх запит протягом трьох робочих днів з дати 
надходження відповідного запиту.

15. Учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких відповідають вимогам, 
зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу та конкурсній документації, 
вважаються такими, що пройшли конкурсний відбір.

16. Інформація про результати розгляду конкурсних пропозицій 
оприлюднюється у десятиденний термін.

17. За результатами конкурсу замовник укладає з виконавцем замовлення 
контракт, у якому зазначаються економічні і правові зобов’язання сторін та 
регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.

Замовник може делегувати право укладання контракту профільним 
структурним підрозділам обласної державної адміністрації, які будуть 
головними розпорядниками коштів, щодо підготовки фахівців.

У разі потреби до контракту можуть вноситися зміни.

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК


