
ПРОТОКОЛ № 1 

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  

 

від 27 травня 2021 року 

 

Спосіб проведення: онлайн  

Склад комісії: 17 представників структурних підрозділів КМДА, громадських 

та профспілкових  організацій.  

 

Присутні: Біба Л.М., Бондаренко О.М., Вчорашня О.В., Кобилянський С.А., 

Крашеніннікова ОВ., Москаленко В.А., Орисенко Т.М., Поздєєва К.В.,  

Совач А.В., Трав’янова О.А., Трофименко О.М., Устименко С.М.,  

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

Відсутні: Карась І.В.  

Кворум для проведення засідання та прийняття рішень є.  

 

Порядок денний: 

 

1. Про вирішення організаційних питань щодо роботи конкурсної комісії. 

2. Про оголошення конкурсу з розміщення регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти 

бюджету міста Києва на 2021 рік.  

3. Різне.  

 

Розгляд питань порядку денного  

1. Про вирішення організаційних питань щодо роботи конкурсної комісії.  

СЛУХАЛИ: Москаленка Володимира Анатолійовича, який запропонував 

обрати головою 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 

(далі – Комісія) Шуляка Миколу Васильовича, заступника директора 

Департаменту – начальника управління економіки та фінансів Департаменту 

культури.  

ВИРІШИЛИ: обрати головою Комісії Шуляка Миколу Васильовича, заступника 

директора Департаменту – начальника управління економіки та фінансів 

Департаменту культури.  

ГОЛОСУВАЛИ "за" – 16, "проти" – 0, "утримались" – 0, "відсутні" – 1. 

Рішення прийнято.  

 

СЛУХАЛИ: Шуляка Миколу Васильовича, який запропонував обрати 

секретарем Комісії Вчорашню Олену Василівну, головного спеціаліста відділу 

закладів вищої освіти, науки, прогнозування та аналізу цільових програм 

Департаменту освіти і науки.  



ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем Комісії Вчорашню Олену Василівну, головного 

спеціаліста відділу закладів вищої освіти, науки, прогнозування та аналізу 

цільових програм Департаменту освіти і науки. 

ГОЛОСУВАЛИ "за" – 16, "проти" – 0, "утримались" – 0, "відсутні" – 1. 

Рішення прийнято. 

 

2. Про оголошення конкурсу з розміщення регіонального замовлення на 

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

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва 

на 2021 рік.  

СЛУХАЛИ: Шуляка Миколу Васильовича, голову Комісії, який зазначив, що 

відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 25.05.2021 №1148 «Про 

затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2021 рік» (далі – 

Розпорядження) затверджено обсяги регіонального замовлення на підготовку 

фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2021 рік.  

Шуляк Микола Васильович ознайомив членів Комісії зі змістом оголошення 

щодо проведення Конкурсу на 2021 рік відповідно до Розпорядження та 

запропонував погодити його у такому вигляді включно з вимогами щодо участі 

у Конкурсі:   

«Оголошення  
про конкурс з розміщення регіонального замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти 

бюджету міста Києва на 2021 рік  

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) повідомляє, що відповідно до рішення 
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 на 2021 рік (далі − Комісія) 
(протокол засідання Комісії від 27.05.2021 №1) 14 червня 2021 року відбудеться 
конкурс з  розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 
за кошти бюджету міста Києва на 2021 рік відповідно до розпорядження Київської 
міської державної адміністрації від 25.05.2021 №1148 «Про затвердження 
регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти 
бюджету міста Києва на 2021 рік».  

Для участі у конкурсі закладам професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої освіти та вищої освіти міста Києва необхідно подати до 14 год. 00 хв. 11 
червня 2021 року конкурсні заявки, що містять інформацію про:  

• ліцензійні обсяги; 
• особливості та переваги освітніх програм; 
• кадрове та матеріально-технічне забезпечення для провадження освітнього 

процесу; 
• співпрацю з роботодавцями (укладені договори, працевлаштування 

випускників, участь роботодавців в освітньому процесі тощо); 



• можливість навчання осіб з особливими освітніми потребами; 
• орієнтовну середню вартість підготовки одного робітника/ фахівця/ 

магістранта/ аспіранта/ докторанта/ слухача; 
• пропозиції щодо обсягів регіонального замовлення (прийом та випуск 

робітничих кадрів, прийом та випуск фахівців за освітньо-професійними, 
освітніми та науковими ступенями, підвищення кваліфікації та перепідготовку 
кадрів на 2021 рік за кошти бюджету міста Києва). 

Конкурсну заявку необхідно подати до Департаменту освіти і науки (бульвар 
Тараса Шевченка, 3, каб. 419) у паперовому та електронному вигляді на 
email: vchorashnya.don@gmail.com  

Контактна особа: Вчорашня Олена Василівна, 279 10 83.» 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Провести засідання конкурсної комісії з розміщення регіонального 

замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету 

міста Києва на 2021 рік 14 червня 2021 року.  

2. Погодити текст оголошення про проведення Конкурсу та розмістити його на 

вебсайті Департаменту освіти і науки.  

ГОЛОСУВАЛИ "за" – 16, "проти" – 0, "утримались" – 0, "відсутні" – 1. 

Рішення прийнято.  

 

 

голова комісії: 

________________ Шуляк Микола Васильович; 

члени комісії:  

________________ Бондаренко Олег Миколайович; 

________________ Вчорашня Олена Василівна; 

________________ Кобилянський Сергій Анатолійович; 

________________ Крашеніннікова Олеся Володимирівна; 

________________ Москаленко Володимир Анатолійович; 

________________ Орисенко Тетяна Миколаївна; 

________________ Поздєєва Катерина Вікторівна; 

________________ Совач Алла Володимирівна; 

________________ Трав’янова Олена Анатоліївна; 

________________ Трофименко Олександр Миколайович; 

________________ Устименко Світлана Миколаївна; 

________________ Челомбітько Вікторія Юріївна; 

________________ Шкумбатюк Карина Любомирівна; 

________________ Юрченко Світлана Павлівна. 

 

mailto:vchorashnya.don@gmail.com

