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Про реалізацію прав осіб 
на першочергове зарахування 
до закладів вищої педагогічної освіти 
за державним (регіональним) замовленням

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО травня 2018 
року № 417 «Деякі питання реалізації права на першочергове зарахування до 
закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) 
замовленням», розпорядження обласної державної адміністрації від 01.02.2019 
№ 43/2019-р «Про реалізацію прав осіб на першочергове зарахування до 
закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) 
замовленням»

НАКАЗУЮ:

1. Створити конкурсну комісію для поведення конкурсу на укладення 
угод серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої 
педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням про 
відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах 
міського типу у складі:

ХАРЧУК Антоніна Михайлівна - заступник директора - начальник 
управління професійної освіти та ресурсного забезпечення, голова комісії;

ДУПЛЯК Тетяна Василівна -  заступник директора - начальник 
управління професійної освіти та ресурсного забезпечення, заступник голови.

Члени комісії:
ДЕХТЯРУК Олена Миколаївна -  головний спеціаліст відділу 

організаційно-нормативного забезпечення управління освітньої діяльності та 
організаційного забезпечення;



ПАВЛЮК Ольга Миколаївна, головний спеціаліст відділу професійної 
освіти та виховної роботи управління професійної освіти та ресурсного 
забезпечення;

МАЇВКО Наталія Василівна -  головний спеціаліст відділу організаційно- 
нормативного забезпечення управління освітньої діяльності та організаційного 
забезпечення, секретар комісії.

2. Затвердити умови проведення та основні положення конкурсу 
(додаток 1).

3. Конкурсній комісії забезпечити:
3.1 проведення конкурсів на укладення угод серед претендентів на 

першочергове зарахування до закладів вищої педагогічної освіти згідно з 
умовами проведення та основними положеннями конкурсу, що затверджені цим 
наказом та Методичними рекомендаціями щодо організації та проведення 
конкурсів на укладення угод (лист МОН України від 30.01.2019 № 1/11-959);

3.2 оприлюднення на офіційному веб-сайті Департаменту зведеної 
інформації від органів місцевого самоврядування про прогнозовану потребу у 
фахівцях з вищою освітою педагогічних спеціальностей; умов та основних 
положень, термінів проведення конкурсів та їх результатів у встановлені 
законодавством строки; розміщення та оновлення даних щодо претендентів на 
кожну визначену прогнозовану потребу;

3.3 ознайомлення учасників конкурсів зі спеціальними умовами вступу 
до закладу вищої освіти, які встановлюються для переможців конкурсів 
Умовами прийому та зобов’язаннями, які визначені в Типовій угоді про 
відпрацювання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту О.Фасоля


