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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

г д С І Ї ' ЛС/6

№

ЗУЗ

Про створення Регіональної ради
професійної освіти (стейкхолдерів)
при Херсонській обласній
державній адміністрації

З метою модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів
та визначення регіонального замовлення на підготовку кадрів, сприяння
розвитку професійної (професійно-технічної) освіти і підвищення якості
трудового потенціалу регіону, враховуючи підпункт 2 пункту 6 протоколу № 23
засідання Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року, лист
Міністерства освіти і науки України від 04 квітня 2016 року № 1/9-167,
керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 22,
пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Утворити Регіональну раду професійної освіти (стейкхолдерів) при
Херсонській обласній державній адміністрації (далі - Регіональна рада) у складі
згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Регіональну раду професійної освіти
(стейкхолдерів) при Херсонській обласній державній адміністрації, що
додається.
3. Покласти на управління освіти і науки обласної державної
адміністрації організаційне забезпечення діяльності Регіональної ради.
4. Департаменту внутрішньої та інформаційної політики обласної
державної адміністрації сприяти висвітленню у засобах масової інформації
діяльності Регіональної ради.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Січову В.І.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
ЯдОб~,ЯО/б
№ ЗУв
СКЛАД
Р егіонал ьної ради проф есійної освіти (стейкхолдерів)
при Х ерсонській обласній держ авній адм іністрації

Г ордєєв
Андрій Анатолійович

- голова обласної державної
співголова Регіональної ради

Путілов
Андрій Станіславович

- голова Херсонської обласної ради, співголова
Регіональної ради (за згодою)

Січова
Валентина Іванівна

- перший заступник голови обласної державної
адміністрації, заступник голови Регіональної ради

Криницький
Євген Анатолійович

- начальник управління освіти і науки обласної
державної
адміністрації,
заступник
голови
Регіональної ради

Гаран
Лариса Олексіївна

- завідувач
. сектора
професійно-технічних
навчальних закладів, науки та координації роботи
вищих навчальних закладів управління освіти і
науки обласної державної адміністрації, секретар
Регіональної ради

адміністрації,

Ч лени Регіональної ради:

Баум
Леонід Олександрович

- директор
(за згодою)

будівельної

фірми

«Славутич»

Богдан
Тетяна Василівна

- заступник директора - начальник поштамту
Херсонської УДППЗ «Укрпошта» (за згодою)

Булахова
Оксана Михайлівна

- інженер
з
охорони
праці
приватного
підприємства
«Корнет
Стиль»,
депутат
Херсонської обласної ради, секретар постійної
комісії обласної ради з питань соціального
захисту, зайнятості населення та охорони праці
(за згодою)

Вітренко
Наталя Миколаївна

- директор Департаменту
державної адміністрації

Волкович
Юрій Миколайович

- директор
Херсонського
регіонального
управління Державної спеціалізованої фінансової
установи
«Державний
фонд
сприяння
молодіжному
житловому
будівництву»
(за
згодою)

фінансів

обласної
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Продовження додатка

Г ончарський
Іван Львович

- директор Скадовського технікуму державного
вищого навчального закладу «Херсонський
державний аграрний університет», депутат
Херсонської обласної ради, член комісії обласної
ради з питань культури, науки, освіти,
молодіжної політики, фізичної культури та
спорту (за згодою)

Громов
Юрій Михайлович

- виконавчий директор Херсонського обласного
об’єднання організацій роботодавців (за згодою)

Долинко
Олександр Володимирович

- господар бази зеленого туризму «Зелені хутори
Таврії» (за згодою)

Дяченко
Андрій Андрійович

- Каховський міський голова (за згодою)

Єрашов
Євген Олександрович

- директор Херсонського
зайнятості (за згодою)

Зальвовський
Микола Миколайович

- директор державного професійно-технічного
навчального закладу «Новокаховське вище
професійне училище»,
голова Херсонської
обласної організації Всеукраїнської асоціації
працівників професійно-технічної освіти (за
згодою)

Жиляєв
Ігор Георгійович

- директор ТзОВ «ПОЛІМЕД» (за згодою)

Климентенко
Валентина Миколаївна

- директор кафе «Діоніс» (за згодою)

Коваленко
Володимир Іванович

- Новокаховський міський голова (за згодою)

Лучко
Надія Іванівна

- директор ДПТНЗ «Херсонський професійний
ліцей зв’язку та поліграфії» (за згодою)

Миколаєнко
Володимир Васильович

- Херсонський міський голова (за згодою)

Ніконов
Юрій Миколайович

- начальник управління
міської ради (за згодою)

Паливода
Олександр Миколайович

- директор
Департаменту
агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації

Пєтухова
Світлана Валентинівна

- начальник відділу фінансово-економічної та
кадрової роботи управління освіти і науки
обласної державної адміністрації

обласного

освіти

центру

Херсонської

Продовження додатка

з

Путілов
Станіслав Ісидорович

- генеральний директор ТОВ
механічний зацод» (за згодою)

Пшенична
Ірина Олександрівна

- в.о. директора Департаменту економічного
розвитку та торгівлі
обласної державної
адміністрації

Рожков
Юрій Геннадійович

- директор
1111 «Оригінал-Авто»,
Херсонської обласної ради (за згодою)

Сандик
Аркадій Мотлевич

- генеральний директор ТДВ «Херсонський
електромеханічний завод» (за згодою)

Скворцова
Олена Леонідівна

- директор «Швейної фабрики ВІД м. Херсон»
(за згодою)

Слуцький
Микола Г еоргійович

- директор Херсонського
«Палада» (за згодою)

Супрун
Олександр Федорович

- директор державного навчального закладу
«Вище професійне училище № 2 м. Херсона»,
голова ради директорів професійно-технічних
навчальних закладів Херсонської області (за
згодою)

Ткаченко
Світлана Петрівна

- директор
навчально-методичного
центру
професійно-технічної освіти у Херсонській
області (за згодою)

Федін
Василь Вікторович

- генеральний
директор
суднобудівного
холдингу «Смарт - маритайм груп», депутат
Херсонської обласної ради, голова постійної
комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів
та соціально-економічного розвитку (за згодою)

Шевченко
Костянтин Петрович

- генеральний
(за згодою)

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

директор

«Херсонський

депутат

державного

ЗАО

заводу

«Чумак»

В.І. Січова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

23-ГХ

З//З

ПОЛОЖ ЕННЯ
про Р егіональну раду проф есійної освіти (стейкхолдерів)
при Х ерсонській обласній держ авній адм іністрації
І. Загальні полож ення

1. Регіональна рада професійної освіти (стейкхолдерів) при Херсонській
обласній державній адміністрації (далі - Регіональна рада) є постійно діючим
консультативним
органом обласної державної адміністрації з питань
визначення та впровадження державної та регіональної політики у сфері
професійної освіти Херсонської області.
2. Регіональна рада у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної
державної адміністрації, іншими актами законодавства та цим Положенням.
3. Регіональна рада складається з представників місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців та їх
організацій, профспілкових і професійних об’єднань, навчальних закладів та
установ професійної (професійно-технічної) освіти, органів батьківського
самоврядування, міжнародних та національних експертів.
4. Діяльність Регіональної ради здійснюється на громадських засадах і
ґрунтується на демократичних принципах.
II. О сновні завдання Р егіонал ьної ради

1. Основними завданнями Регіональної ради є:
1.1. Координація діяльності структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, місцевих органів державної виконавчої влади, професійнотехнічних навчальних закладів, підприємств, установ та організацій щодо
реалізації єдиної державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації робітничих кадрів, розвитку професійно-технічної
освіти області.
1.2. Проведення аналізу потреб області у кваліфікованих робітниках та
формування робітничого потенціалу.
1.3. Погодження рішень уповноважених органів з питань реалізації
освітньої політики відповідної адміністративно-територіальної одиниці
(одиниць), зокрема щодо зміни мережі професійно-технічних навчальних
закладів, обсягів їх фінансування, напрямів та обсягів підготовки навчальними
закладами кадрів.

2

1.4. Прогнозування потреб ринку праці регіону на найближчу та середню
перспективи щодо обсягів підготовки кваліфікованого виробничого персоналу
за визначеним спектром професій та кваліфікаційними рівнями.
1.5. Підготовка пропозицій до нормативно-правових актів щодо розвитку
професійної (професійно-технічної) освіти.
2. Регіональна рада відповідно до покладених на неї завдань:
2.1. Аналізує практику застосування та дотримання Законів України «Про
освіту», «Про професійно-технічну освіту», інших законів та нормативноправових актів України в частині, що стосується взаємовідносин професійнотехнічних навчальних закладів з підприємствами, установами та організаціями
області.
2.2. Вивчає діяльність професійно-технічних навчальних закладів,
підприємств, установ і організацій, пов'язану з підготовкою, перепідготовкою
та підвищенням кваліфікації робітничих кадрів, і вносить до обласної
державної адміністрації відповідні пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.
2.3. Сприяє залученню не заборонених чинним законодавством
додаткових джерел фінансування у розвиток професійно-технічної освіти
області.
2.4. Розробляє рекомендації щодо створення навчальних комплексів,
асоціацій, інших об'єднань за участю навчальних закладів різних форм
власності, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників.
2.5. Сприяє в пошуку та залученні інвесторів, реалізації міжнародних
проектів, інших позабюджетних джерел на розвиток професійної (професійнотехнічної освіти).
3. Бере участь у:
1) розробці обласних та державних програм, заходів щодо підвищення
професійного рівня робітничого потенціалу області;
2) формуванні та погодженні регіонального замовлення на підготовку
кваліфікованих робітників, здійснює моніторинг його виконання;
3) розробці пропозицій щодо надання фінансової підтримки професійнотехнічним навчальним закладам;
4) розробці пропозицій щодо реформування й удосконалення системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
5) конференціях, семінарах, симпозіумах, нарадах з питань професійнотехнічної освіти.
4. Регіональна рада зобов’язана:
4.1. Сприяти розвитку міжгалузевого, міжрегіонального й міжнародного
співробітництва, обміну інформацією та досвідом у сфері професійно-технічної
освіти.
4.2. Співпрацювати зі структурними підрозділами обласної державної
адміністрації, службою зайнятості, навчальними закладами, підприємствами,
установами та організаціями щодо реалізації державної політики у сфері
професійно-технічної освіти.
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4.3.
У межах своєї компетенції надавати пропозиції до положен
інструкцій, що регламентують професійно-технічне навчання та соціальний
захист учнівської молоді.
V. П рава Регіональної ради

1.Регіональна рада має право:
1.1. Залучати в установленому порядку фахівців до розгляду питань, що
належать до її компетенції.
1.2. Заслуховувати на своїх засіданнях відповідальних представників
місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань професійнотехнічної освіти.
1.3. Отримувати від місцевих органів виконавчої влади, навчальних
закладів незалежно від форми власності, підприємств, установ та організацій
необхідні статистичні дані, аналітичні матеріали, довідки тощо з питань,
віднесених до її повноважень.
1.4. Сприяти взаємодії між навчальними закладами та підприємствами,
установами і організаціями, що надають робочі місця учням і випускникам
професійно-технічних навчальних закладів.
1.5. Створювати комісії, тимчасові робочі групи із числа спеціалістів,
науковців, працівників навчальних закладів, служб зайнятості для вивчення
актуальних проблем в організації та здійсненні підготовки кваліфікованих
робітників, розробки проектів рішень, пропозицій, рекомендацій щодо
вдосконалення цієї роботи.
1.6. Вносити в установленому порядку на розгляд обласної державної
адміністрації пропозиції щодо вдосконалення організації, форм і методів
роботи з підготовки кваліфікованих робітників, розвитку мережі професійнотехнічних навчальних закладів та інших актуальних питань функціонування
сфери.
VI. С клад та порядок роботи Р егіонал ьної ради

1. Склад Регіональної ради затверджує голова обласної державної
адміністрації.
2. До складу Регіональної ради входять дві співголови та два заступники
голови, секретар Регіональної ради, представники
окремих структурних
підрозділів обласної державної адміністрації, місцевих органів державної
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій, навчальних закладів різних форм власності (за згодою). Члени
Регіональної ради працюють на громадських засадах і беруть участь у її
засіданнях особисто.
3. Формою роботи Регіональної ради є засідання, які проводяться у разі
необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Регіональної ради

веде його голова, а у разі відсутності - особа, на яку покладено виконання
обов'язків голови.
4. Засідання Регіональної ради є правомочним за наявності не менше ніж
двох третин загального складу членів ради.
5. Регіональна рада на своїх засіданнях приймає пропозиції, рекомендації
та рішення з питань, що відносяться до її компетенції.

VII. Забезпечення діяльності Р егіональної ради

1. Регіональна рада на своїх засіданнях приймає рішення.
2. Рішення Регіональної ради приймаються відкритим голосуванням
більшістю голосів присутніх членів ради, оформлюються протоколом, який
підписується головуючим на засіданні та секретарем. За рішенням головуючого
може застосовуватися процедура таємного голосування.
3. Рішення Регіональної ради носять рекомендаційний характер та є
обов’язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, державними підприємствами та організаціями.
4. Організаційне супроводження роботи Регіональної ради здійснює
управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
5. Інформаційне забезпечення діяльності Регіональної ради здійснює
Департамент внутрішньої та інформаційної політики обласної державної
адміністрації.

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

В.І.Січова

