
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 28 грудня 2017 року м. Тернопіль № 893-од

Про внесення змін до Положення 
про управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації

Відповідно до статей 6, 39 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації-”, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 
жовтня 2017 р. № 831-р „Питання управління державними закладами 
професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству 
освіти і науки”, до завершення процедури передачі з державної у комунальну 
власність підпорядкованих Міністерству освіти і науки України державних 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти:

1. Внести до Положення про управління освіти і науки Тернопільської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації від 28 березня 2016 року № 173-од, зміни, що 
додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2018 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
28.12.2017 № 893-од

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про управління освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації

1. Пункт 5 доповнити новими підпунктами 23-31 такого змісту:
„23) розробляє та виконує регіональні ироірами підготовки 

кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;
24) організовує діяльність регіональної ради професійно-технічної

освіти;
25) оперативно управляє майном закладів освіти;
26) здійснює матеріально-технічне і фінансове забезпечення закладів 

професійної освіти, аналіз та контроль за провадженням їх фінансово- 
господарської діяльності;

27) проводить моніторингові дослідження потреб регіонального ринку 
праці, формує регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників 
та молодших спеціалістів;

28) здійснює контроль за виконанням показників регіонального і 
державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших 
спеціалістів;

29) формує та надає Міністерству освіти і науки України пропозицій 
щодо переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими 
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;

30) складає середньостроковий прогноз потреби у кваліфікованих 
робітниках та молодших спеціалістах на регіональному ринку праці;

31) здійснює контроль за організацією навчально-виробничого процесу 
у закладах освіти, створює на їх базі навчально-практичні центри (за галузевим 
спрямуванням), сприяє впровадженню сучасних виробничих технологій.”

2. У пункті 6:
1) підпункт 11 викласти в такій редакції:
„11) призначення на посаду директорів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласного 
бюджету, за результатами конкурсу шляхом укладання строкового трудового 
договору (контракту); заохочення, та притягнення до
дисциплінарної відповідальності 

2) у підпункті 12 слова

Заступник голови — керівник 
обласної державної адміністр;

Начальник управління освіти 
обласної державної адміністрац’

акладів освіти
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