від 25 квітня 2014 року

№ 143-р

Про обласну координаційну
раду з питань вищої освіти
Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації",
регламенту Кіровоградської обласної державної адміністрації, затвердженого
розпорядженням голови облдержадміністрації від 27 листопада 2007 року
№ 856-р (зі змінами), протокольного доручення голови обласної державної
адміністрації за підсумками зустрічі голови облдержадміністрації з керівниками
вищих начальних закладів та керівниками окремих структурних підрозділів
облдержадміністрації від 27 березня 2014 року № 01-26/57/1:
1. Утворити обласну координаційну раду з питань вищої освіти (далі –
координаційна рада).
2. Затвердити:
посадовий склад координаційної ради згідно з додатком;
Положення про координаційну раду (далі – Положення) (додається).
3. Відповідальним за організацію роботи координаційної ради визначити
департамент освіти і науки облдержадміністрації.
4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації забезпечити роботу
координаційної ради відповідно до Положення.
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 23 липня 2013 року № 366-р "Про обласну
громадську комісію з питань вищої освіти".
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови обласної державної адміністрації Атаманчук В.В.

Голова обласної
державної адміністрації

О. ПЕТІК

Додаток
до розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
25 квітня 2014 № 143-р

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
обласної координаційної ради з питань вищої освіти

Голова координаційної ради
Заступник голови обласної державної адміністрації, до функціональних
повноважень якого належать питання освіти

Заступник голови координаційної ради
Директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації

Секретар координаційної ради
Головний спеціаліст департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації

Члени координаційної ради:
Директор обласного центру зайнятості;
директор департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної
адміністрації;
заступник начальника управління професійно-технічної, вищої освіти та
кадрового забезпечення – начальник відділу департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації;
заступник начальника головного управління юстиції в області;
голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації;
голова ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
ректор (директор) приватного вищого навчального закладу;
голова студентської ради Кіровоградського
університету імені Володимира Винниченка;

державного

педагогічного
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Продовження додатка
голова студентської
університету;

ради

ректор Кіровоградського
Володимира Винниченка;

Кіровоградського

державного

національного

педагогічного

технічного

університету

імені

начальник Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного
університету;
проректор з наукової діяльності Кіровоградського національного технічного
університету;
директор Кіровоградського комерційного технікуму;
директор Кіровоградського машинобудівного коледжу Кіровоградського
національного технічного університету;
голова правління
роботодавців;

Кіровоградського

обласного

об’єднання

організації

голова правління громадської організації "Спілка підприємців Кіровоградської
області";
виконавчий директор Кіровоградського обласного відділення Українського
союзу промисловців і підприємців.

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

В. РЄЗНІК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
25 квітня 2014 № 143-р

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну координаційну раду з питань вищої освіти
І. Загальна частина
1. Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації",
регламенту роботи Кіровоградської обласної державної адміністрації,
затвердженого головою обласної державної адміністрації від 27 листопада
2007 року № 856-р (зі змінами) координаційна рада з питань вищої освіти (далі координаційна рада) є дорадчим органом, який утворюється з метою
координації роботи, пов'язаної з реалізацією державної політики з питань вищої
освіти, взаємодії навчальних закладів з підприємствами, установами та
організаціями з питань підготовки фахівців вищими навчальними закладами
області.
2. У своїй діяльності координаційна рада керується чинним
законодавством України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів
України, Міністерства освіти і науки України, рішеннями обласної ради,
розпорядженнями обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
ІІ. Основні завдання координаційної ради
3. Сприяння реалізації державної політики у сфері підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою, розвитку
вищої освіти в області.
4. Координація діяльності вищих навчальних закладів, структурних
підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та
організацій щодо підготовки фахівців, проходження практики та
працевлаштування випускників з вищою освітою.
5. Підтримання ефективної взаємодії зацікавлених місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій у сфері формування і використання трудового потенціалу області.
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6. Сприяння формуванню позитивного іміджу регіональних вищих
навчальних закладів, створенню відповідних умов для навчання та проживання
студентської молоді.
7. Розгляд пропозицій:
щодо створення, реорганізації вищих навчальних закладів чи
відокремлених структурних підрозділів, які здійснюють підготовку фахівців з
вищою освітою на території області;
щодо ліцензування нових напрямів підготовки та спеціальностей у галузі
вищої освіти в регіоні.
ІІІ. Функції координаційної ради
8. Опрацьовує та подає до обласної державної адміністрації пропозиції
щодо координації роботи місцевих органів виконавчої влади, підприємств та
установ з підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, розвитку та
вдосконалення діяльності вищих навчальних закладів.
9. Сприяє взаємодії закладів вищої освіти з місцевими органами
виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями з питань підготовки фахівців, проходження
виробничої практики та працевлаштування випускників з вищою освітою.
10. Розглядає пропозиції (концепції) діяльності навчальних закладів за
заявленим напрямом (освітньою послугою), яка базується на результатах
моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг, перед їх
погодженням з обласною державною адміністрацією, на території якої
планується надання заявлених послуг;
11. Приймає рішення з питань ліцензування освітньої діяльності нових
вищих навчальних закладів з позиції доречності (необхідності) її
започаткування у регіоні з урахуванням демографічної, соціально-економічної
ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфери, місцевого ринку
праці та освітніх послуг.
12. Надає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування щодо доцільності погодження в розміщенні на
відповідній території відокремлених структурних підрозділів вищих
навчальних закладів та щодо створення нових вищих навчальних закладів.
13. Сприяє розвитку міжгалузевого, регіонального, міжнародного
співробітництва, обміну інформацією та досвідом у сфері вищої освіти.
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ІV. Повноваження координаційної ради
Координаційна рада має право:
14. Заслуховувати на своїх засіданнях керівників вищих навчальних
закладів, виробничих структур про підготовку фахівців з вищою освітою,
створення для них належних соціально-побутових умов тощо.
15. Вносити пропозиції органам ліцензування щодо анулювання чи
зупинення дії ліцензій у разі невиконання або порушення навчальними
закладами умов провадження освітньої діяльності, подання навчальним
закладом недостовірної інформації про її провадження.
16. Отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій а також навчальних
закладів необхідну інформацію.
17. Створювати робочі групи зі складу представників вищих навчальних
закладів, роботодавців, органів державної влади для здійснення моніторингу
якісного рівня освітніх послуг у вищих навчальних закладах області.
18. Залучати в установленому порядку фахівців до розгляду питань, що
належать до компетенції координаційної ради, а також до проведення
консультацій.
19. Вносити пропозиції щодо надання підтримки, у тому числі
морального і матеріального характеру підприємствам, установам, навчальним
закладам відповідно до результатів якісної підготовки фахівців з вищою
освітою.
20. Проводити робочі наради, науково-практичні семінари, засідання за
круглим столом, зустрічі з представниками засобів масової інформації,
спрямовані на активізацію співпраці вищої школи з роботодавцями підприємствами, установами та організаціями.
V. Організація роботи координаційної ради
21. Персональний склад формується відповідно до посадового складу
координаційної ради, який затверджений відповідним розпорядженням голови
обласної державної адміністрації.
22. Формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться у
міру потреби, але не рідше одного разу на півроку.
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23. Засідання координаційної ради проводяться під керівництвом голови
координаційної ради або його заступника і вважаються правомочними, якщо в
роботі засідання взяло участь більше половини її складу.
24. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього в результаті відкритого
голосування проголосувала більшість членів координаційної ради, що брали
участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
координаційної ради (або заступника голови, якщо він веде засідання).
25. Рішення координаційної ради оформляється протоколом, який
зберігається у структурному підрозділі обласної державної адміністрації з
питань освіти.
26. Рішення координаційної ради мають рекомендаційний характер.

___________________________

