ПРОТОКОЛ № 1
засідання регіональної ради професійної освіти Рівненської області
м. Рівне

16.05.2018
Присутні:
Богатирчук-Кривко
Світлана Кирилівна

заступник голови облдержадміністрації,
голова регіональної ради;

Коржевський
Петро Миколайович

заступник
начальника
управління
начальник відділу професійно-технічної та
вищої освіти управління освіти і науки
облдержадміністрації,
відповідальний
секретар регіональної ради;

Члени регіональної ради професійної освіти:
Бондарчук
Валентина Миколаївна

директор навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Рівненській
області;

Боровик
Валерій Пилипович

директор вищого професійного училища
№ 29 смт. Володимирець;

Кашевський
Василь Вячеславович

президент
громадської
організації
„Волинський ресурсний центр” (за згодою);

Мединський
Андрій Володимирович

директор
товариства
з
обмеженою
відповідальність „АТТАЛ” (за згодою);

Мокляк
Костянтин Васильович

директор
департаменту
економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації;

Наумець
Анатолій Віталійович

- заступник
директора
товариства
з
обмеженою відповідальністю „Агрохолдинг
„Зоря” (за згодою);

Панчук
Борис Володимирович

- директор Клеванського професійного ліцею;

Панчук
Володимир Борисович

директор
товариства
з
обмеженою
відповідальністю „Енерго-Еко-Консалтінг” (за
згодою);

Полюхович

заступник начальника відділу професійно-

Олена Василівна

технічної та вищої освіти управління освіти і
науки облдержадміністрації;

Рудик
Віктор Леонідович

голова
ради
директорів
професійнотехнічних навчальних закладів Рівненської
області (за згодою);

Савчук
Олександр Леонідович

директор
ліцею;

Ткачук
Іван Федорович

Квасилівського

професійного

- директор Рівненського обласного центру
зайнятості (за згодою);

Харковець
Василь Степанович

начальник управління освіти виконавчого
комітету Рівненської міської ради (за
згодою);

Шевчук
Руслан Іванович

директор державного навчального закладу
„Здолбунівське вище професійне училище
залізничного транспорту”.

ЗАПРОШЕНІ:
директори професійно-технічних навчальних закладів області (всього
21 чол.);
замовники робітничих кадрів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про погодження прогнозних показників потреби у кадрах на
регіональному ринку праці 2018-2020 роки.
2. Про погодження регіонального замовлення на підготовку робітничих
кадрів та молодших спеціалістів у професійно-технічних та інших
навчальних закладах Рівненської області на 2018 рік.
СЛУХАЛИ:
Богатирчук-Кривко С. К. заступника голови облдержадміністрації;
Коржевського П. М. заступника начальника управління, начальника
відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки
облдержадміністрації (доповідь додається);
Бондарчук В.М. - директора навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Рівненській області (доповідь додається);
Кацубо Н.Ф. - заступника директора з навчально-виробничої роботи
ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»
(доповідь додається).

ВИСТУПИЛИ:
Панчу к В.Б. - директор товариства з обмеженою відповідальністю
„Енерго-Еко-Консалтінг”,
Новорок Т.Є. - заступник директора Рівненського обласного центру
зайнятості, яка внесла пропозицію щодо створення спільної з управлінням
освіти і науки облдержадміністрації програми профорієнтації молоді.
ВИРІШИЛИ:
Погодити прогнозні показники потреби у кадрах на регіональному
ринку праці 2018-2020 роки та регіональне замовлення на підготовку
робітничих кадрів та молодших спеціалістів у професійно-технічних та
інших навчальних закладах Рівненської області на 2018 рік.

Голова регіональної ради

С. Богатирчук-Кривко

Секретар регіональної ради

П. Коржевський

