
ПРОТОКОЛ № 1

засідання комісії з розгляду прогнозованих потреб у фахівцях з вищою освітою
педагогічних спеціальностей

від 26 лютого 2019 року 

Присутніх членів комісії -  8 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд пропозицій органів місцевого самоврядування щодо прогнозованих 
потреб у фахівцях з вищою освітою педагогічних спеціальностей.

1. СЛУХАЛИ:

Заступник директора департаменту -  начальник управління дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації Захарчук В.М. ознайомив присутніх з 
наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 19.02.2019 
№ 108 «Про створення комісії з розгляду прогнозованих потреб у фахівцях з 
вищою освітою педагогічних спеціальностей та затвердження її складу», 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2017 № 417 «Деякі питання 
реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і 
педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням» і зазначив 
необхідним розглянути пропозиції органів місцевого самоврядування 
Запорізької області щодо прогнозованих потреб у фахівцях з вищою освітою 
педагогічних спеціальностей.

ВИСТУПИЛИ:

1. Заступник начальника управління -  начальник відділу кадрової роботи 
та координації діяльності навчальних закладів управління координації 
діяльності навчальних закладів, аналітичної, планово-економічної, кадрової 
роботи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Поліщук Л.А. 
доповіла, що згідно з наданою інформацією прогнозована потреба у фахівцях з 
вищою освітою педагогічних спеціальностей відсутня в Оріхівській об'єднаній 
територіальній громаді, Долинській, Ботіївській, Смирновській, 
Новобогданівській, Широківській сільських радах, Гуляйпільській міській 
територіальній громаді.

Більмацька, Гуляйпільська, Веселівська, Чернігівська, Василівська 
районні державні адміністраціі, Біленьківська сільська рада Запорізького 
району, Приазовська об'єднана територіальна громада, Чернігівська селищна 
рада Чернігівського району, Кирилівська селищна рада Якимівського району,
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Олександрівська сільська рада Приазовського району надали інформацію про 
прогнозовану потребу у фахівцях з вищою освітою педагогічних 
спеціальностей, але без зобов'язань щодо забезпечення фахівців з вищою 
освітою на строк не менше ніж три роки безоплатним користуванням житлом з 
опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

2, Перший проректор комунального закладу вищої освіти «Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 
Позднякова О.Л., враховуючи потребу закладів загальної середньої освіти у 
фахівцях з вищою освітою педагогічних спеціальностей, запропонувала 
опрацювати надані органами місцевого самоврядування пропозиції з метою 
працевлаштування випускників 2019 року.

УХВАЛИЛИ:

1. У зв'язку з невідповідністю вимогам пропозицій органів місцевого 
самоврядування щодо прогнозованих потреб у фахівцях з вищою освітою 
педагогічних спеціальностей відсутня необхідність у проведенні конкурсу на 
укладення угод.

2. Надіслати до закладів вищої освіти області пропозиції органів 
місцевого самоврядування щодо прогнозованих потреб у фахівцях з вищою 
освітою педагогічних спеціальностей з метою працевлаштування випускників 
2019 року (пропозиції додаються).


