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У К РА ЇН А  
В ІН Н И Ц Ь К А  О БЛ А С Н А  РА ДА

РІШЕННЯ №73

26 лютого 2021 р. 5 сесія 8 скликання

Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 
2018 року № 599 «Про обласну програму замовлення фахівців за освітньо- 

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

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, рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 
26 квітня 2018 року № 599 «Про обласну програму замовлення фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем 
«бакалавр» на 2018-2020 роки», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань освіти, 
релігії, культури, молоді та спорту; з питань економіки, фінансів та бюджету, 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання обласної програми замовлення 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім 
ступенем «бакалавр» на 2018-2020 роки», згідно із додатком 1 до цього 
рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти,/реліГ" культури, молоді та спорту 
(Замкова Н.Л.), з питань економіки, юшансі а бюджету (Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 до рішення 5 сесії обласної Ради 
8 скликання від 26 лютого 2021 року № 73 

Інформація про виконання програми

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації

Заклади вищої та фахової передвищої світи області, які фінансуються з 
обласного бюджету

Обласна програма замовлення фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» на 2018-2020 роки 
Рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року № 599

1.Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/ напрям діяльності Досягнуті результати

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

Підвищення якості 
надання вищої освіти в 

комунальних педагогічних 
коледжах

Впроваджено законодавчі зміни в рамках 
реалізації Закону України «Про вищу 
освіту»

Підвищення якості 
надання вищої освіти в 

комунальних 
педагогічних коледжах

2 Забезпечити впровадження норм 
нового спеціалізованого 
законодавства у сфері загальної 
середньої освіти

Підвищення якості 
надання повної загальної 

середньої освіти у 
коледжах та технікумах, 

які фінансуються з 
обласного бюджету

Забезпечено впровадження норм нового 
спеціалізованого законодавства у сфері 
загальної середньої освіти

Підвищено якість 
надання повної загальної 

середньої освіти у 
закладах вищої та 

фахової передвищої 
освіти, які фінансуються з 

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

Підвищення якості 
надання професійної 

(професійно-технічної") 
освіти у коледжах та 

технікумах, які 
фінансуються з обласного 

бюджету

Забезпечено впровадження норм нового 
спеціалізованого законодавства у сфері 
професійної (професійно-технічної) 
освіти

Підвищено якість 
надання професійної 

(професійно-технічної-) 
освіти у закладах вищої 
та фахової передвищої 

освіти, які фінансуються з 
обласного бюджету

4 Забезпечити впровадження норм 
нового спеціалізованого 
законодавства у сфері фахової 
перед вищої освіти

Підвищення якості 
надання фахової перед 

вищої освіти у коледжах 
та технікумах, які 

фінансуються з обласного 
бюджету

Забезпечено впровадження норм нового 
спеціалізованого законодавства у сфері 
фахової перед вищої освіти

Підвищено якість 
надання фахової перед 
вищої освіти закладах 
фахової передвищої 

освіти, які фінансуються з 
обласного бюджету

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»

Аналіз доцільності 
передачі у комунальну 
власність державних 
коледжів та технікумів, які 
фінансуються з обласного 
бюджету

Забезпечено 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»

Проаналізовано 
доцільності передачі у 
комунальну власність 
державних закладів, 
фахової передвищої 
освіти, які фінансуються з 
обласного бюджету

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»

Забезпечити якісне та 
ефективне розміщення 

замовлення на підготовку 
фахівців за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» та 

освітнім ступенем 
«бакалавр»

Здійснюється 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»

Забезпечено якісне та 
ефективне розміщення 

замовлення на підготовку 
фахівців за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» та 

освітнім ступенем 
«бакалавр»

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

Підготовка фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший 
спеціаліст» та освітнім 
ступенем «бакалавр»

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

Забезпечено підготовку 
фахівців за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» та 

освітнім ступенем 
«бакалавр»

8 Здійснювати фінансування надання 
освітніх послуг з підготовки

Підготовка фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним

Здійснено фінансування надання освітніх 
послуг з підготовки фахівців за освітньо-

Забезпечено підготовку 
фахівців за освітньо-
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фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» та освітнім ступенем 
«бакалавр» відповідно до 
регіонального замовлення

рівнем «молодший 
спеціаліст» та освітнім 
ступенем «бакалавр»

кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» та освітнім ступенем 
«бакалавр» відповідно до регіонального 
замовлення

кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» та 

освітнім ступенем 
«бакалавр»

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

Підвищення якості 
надання освітніх послуг

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

Забезпечено підвищення 
якості надання освітніх 

послуг

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

Підвищення якості 
підготовки фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший 

спеціаліст» та освітнім 
ступенем «бакалавр»

Сприяння ліцензуванню та акредитації 
нових спеціальностей відповідно до 
потреб регіональної економіки

Забезпечено підвищення 
якості підготовки 

фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» та 
освітнім ступенем 

«бакалавр»
11 С прияти підвищ енню  

педагогічного та  проф есійного 
рівня педагогічних кадрів

Підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 

коледжів та технікумів, які 
фінансуються з обласного 

бюджету

Сприяння підвищ енню  педагогічного 
та  професійного рівня педагогічних 
кадрів

Забезпечено підвищення 
кваліфікації педагогічних 

працівників закладів 
вищої та фахової 

передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного 

бюджету

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано Рівень 
виконання до 
затвердженого 

програмою (%)
1 2 3 4 5 б 7

Показники продукту
1.1 орієнтовна кількість студентів, які 

здобувають освітньо-кваліфікаційний
осіб заклади

освіти
1395 1395 100
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рівень «молодший спеціаліст» у 
комунальних медичних коледжах за 
кошти обласного бюджету

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

осіб заклади
освіти

739 739 100

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

осіб заклади
освіти

1330 1330 100

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

осіб заклади
освіти

2938 2938 100

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

осіб заклади
освіти

360 360 100

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

осіб заклади
освіти

207 207 100

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

осіб заклади
освіти

193 193 100

1.7 орієнтовна кількість замовлення для 
підготовки фахівців за освітньо-

осіб заклади
освіти

355 355 100

В.о. директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації



кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» у комунальних гуманітарно- 
педагогічних коледжах за кошти 
обласного бюджету

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

осіб заклади
освіти

750 750 750

1,9 орієнтовна кількість замовлення для 
підготовки фахівців за освітнім ступенем 
«бакалавр» у комунальних гуманітарно- 
педагогічних коледжах за кошти 
обласного бюджету

осіб заклади
освіти

180 180 180

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

осіб заклади
освіти

501 501 480

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

осіб заклади
освіти

164 164 180

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

осіб заклади
освіти

395 395 332

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

осіб заклади
освіти

765 765 722
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1.14 орієнтовна кількість підготовлених 
фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» 
у комунальних гуманітарно-педагогічних 
коледжах за кошти обласного бюджету

осіб заклади
освіти

123 123 180

Показники ефективності
2.1 вартість підготовки одного фахівця за 

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

грн. заклади
освіти

44045 44045 100

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

грн. заклади
освіти

50898 50898 100

Показники якості
3.1 відсоток працевлаштування 

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

% заклади
освіти

100 100 100

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

% заклади
освіти

100 100 100

В.о. директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації В.В. Буняк
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Обсяг коштів передбачений на 
фінансування заходу згідно 

програми

Обсяг коштів передбачений на 
фінансування заходів у 

відповідному джерелі на 2020 рік з 
урахуванням змін

Фактично профнансовано у 
звітному році

Касові видатки у звітному році

Кредиторська заборговність у 
звітному році

Залишок невикористаних 
асигнувань

Пояснення щодо розбіжностей та

Ф
інансування 

обласної програм
и



Здійснювати
фінансування
надання
освітніх послуг
з підготовки
фахівців за
освітньо-
кваліфікаційним
рівнем
«молодший
спеціаліст» та
освітнім
ступенем
«бакалавр»
відповідно до
регіонального
замовлення
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Заступник голови обласної Ради і ГОр ІВАСЮК

В.о. директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації


