
ПРОТОКОЛ № 3 

 

засідання конкурсної комісії з розміщення регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва 

у закладах вищої, професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва  

на 2020 рік 

 

від 28 липня 2020 року 

 

Проведення: Zoom-конференція, 15 год. 00 хв. 

Склад комісії: 17 представників департаментів КМДА, громадських та 

профспілкових  організацій. 

 

Присутні: Бондаренко О.М., Вчорашня О.В., Карась І.В., Кобилянський С.А., 

Москаленко В.А., Орисенко Т.М., Трав’янова О.А., Трофименко О.М., Устименко 

С.М., Челомбітько В.Ю., Шкумбатюк К.Л., Шуляк М.В., Юрченко С.П.  

Відсутні: Біба Л.М., Борисенко Л.М., Качан Л.Г., Поздєєва К.В. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до позиції 69 регіонального замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів у закладах вищої освіти за 

кошти бюджету міста Києва на 2020 рік. 

2. Прийняття рішення.  

 

Кворум для проведення засідання та прийняття рішень є. 

 

Розгляд питань порядку денного 

ВИСТУПИЛИ: Шуляк М.В., який повідомив, що на етапі узагальнення інформації 

Департаментами сталась технічна помилка, в результаті чого не було включено всі 

пропозиції до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 05.05.2020 №667 «Про 

затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік» (далі – 

розпорядження № 667). Зокрема, за напрямом підготовки 026 «Сценічне 

мистецтво» на освітньо-професійний рівень «Бакалавр» не було враховано 5 місць.  

Відповідно до протоколу 2 від 04.06.2020 засідання Конкурсної комісії було 

прийнято рішення ініціювати Департаменту освіти і науки внесення відповідних 

змін до розпорядження № 667 щодо включення 5 місць за освітньо-професійним 

рівнем «Бакалавр» спеціальності 026 «Сценічне мистецтво».  

Наразі вказані зміни затверджені розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.07.2020 

№ 1081 "Про внесення змін до позиції 69 регіонального замовлення на підготовку 

фахівців,  наукових, науково-педагогічних кадрів у закладах вищої освіти за кошти 



бюджету міста Києва на 2020 рік" (далі – розпорядження № 1081). Відповідно до 

вказаного розпорядження за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» було 

збільшено обсяг прийому на 5 осіб у 2020 році.  

 

Пропозиції щодо розміщення регіонального замовлення на підготовку 

фахівців у закладах вищої мистецької освіти муніципального 

підпорядкування за кошти бюджету міста Києва у 2020 році 
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 1. 
Київська Академія 

мистецтв 
10 

026 Сценічне мистецтво 

(бакалавр) 
5 0 88,2 

    Разом:  5 0 88,2 

  Всього: 5 0 88,2 

 

Шуляк М.В.: 

- зазначив, що конкурсні пропозиції відповідають критеріям, вказаним 

в оголошенні про проведення конкурсу, розміщеному на офіційному сайті 

Департаменту освіти і науки; 

- повідомив, що конкурсні заявки містять інформацію про наявність 

необхідних умов для здійснення підготовки бакалаврів у вищих мистецьких 

закладах освіти м. Києва; 

- поінформував, що зазначені у конкурсних заявках кількісні показники 

прийому студентів на навчання до закладів вищої освіти мистецького 

спрямування знаходяться в межах затверджених ліцензійних обсягів та не 

перевищують обсяги затвердженого регіонального замовлення за 

вищезазначеними спеціальностями на 2020 рік; 

- зазначив про необхідність виконавцю регіонального замовлення у термін до 

01 вересня 2020 року укласти контракти (договори) з головними 

розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням вартості освітніх послуг 

за кожним освітньо-професійним рівнем та кожною спеціальністю; 

- зазначив про необхідність недопущення перерозподілу кількості місць за 

спеціальностями, перерозподіляючи їх на місця, на які був недобір. У разі, 

якщо під час вступної кампанії були подані заяви від абітурієнтів, які 

належать до пільгових категорій (діти з інвалідністю, діти-сироти та діти 

учасників ООС (АТО), конкурсна комісія розглядатиме це питання і шляхом 

голосування ухвалить відповідне рішення про внесення змін до 

розпоряджень № 667 та № 1081. У випадку, якщо дитина під час навчання на 

контрактній формі навчання потрапила до пільгової категорії, то комісія 

розглядатиме це питання в індивідуальному порядку та шляхом голосування 



ухвалить відповідне рішення про внесення змін до розпоряджень №667 та 

№1081; 

- зазначив про необхідність здійснення прийому студентів пільгових категорій 

у рамках загальної кількості доведеного регіонального замовлення, не 

збільшуючи його. 

Члени конкурсної комісії висловились стосовно внесеної пропозиції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

"за" – усі присутні, "проти" – 0, "утримались" – 0.  

 

УХВАЛИЛИ:  

- підтримати в обсягах поданої конкурсної заявки розміщення регіонального 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів у 

Київській Академії мистецтв за освітньо-професійним рівнем «Бакалавр» за 

кошти бюджету міста Києва. 

Закладу фахової передвищої освіти: 

- не допускати перерозподілу кількості місць за спеціальностями, 

перерозподіляючи їх на місця, на які був недобір; 

- здійснювати прийом студентів пільгових категорій у рамках загальної 

кількості доведеного регіонального замовлення, не збільшуючи його. 

Рішення прийнято. 
 

 

 

голова комісії: 

________________ Шуляк Микола Васильович; 

 

члени комісії:  

________________ Бондаренко Олег Миколайович; 

________________ Вчорашня Олена Василівна; 

________________ Карась Ірина Василівна; 

________________ Кобилянський Сергій Анатолійович; 

________________ Москаленко Володимир Анатолійович; 

________________ Орисенко Тетяна Миколаївна; 

________________ Трав’янова Олена Анатоліївна; 

________________ Трофименко Олександр Миколайович; 

________________ Устименко Світлана Миколаївна; 

________________ Челомбітько Вікторія Юріївна; 

________________ Шкумбатюк Карина Любомирівна; 

________________ Юрченко Світлана Павлівна. 


