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ПРОТОКОЛ № 1
засідання регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти
Рівненської області
26.05.2020

м. Рівне

СКЛАД
регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти
Рівненської області
ТИМОШЕНКО Ігор

- заступник голови облдержадміністрації, голова
регіональної ради

НАБОЧУК Олександр

- заступник начальника управління - начальник
відділу професійно-технічної та вищої освіти
управління освіти і науки облдержадміністрації,
заступник голови регіональної ради
Члени регіональної ради:

АНДРЄЄВА Майя

- головний спеціаліст відділу професійно-технічної
та вищої освіти управління освіти і науки
облдержадміністрації

БЛАГОДИР Юрій

- голова постійної комісії Рівненської обласної ради
з питань бюджету, фінансів та податків

•

навчально-методичного
центру
БОНДАРЧУК Валентина - директор
професійно-технічної освіти у Рівненській області
БОРОВИК Валерій

- директор вищого професійного училища № 29
смт Володимирець

ГАВРИЩАК Йосип

- начальник виробничого підрозділу «Ремонтне
вагонне депо Здолбунів» регіональної філії
«Львівська залізниця» публічного акціонерного
товариства «Українські залізниці»

ЄДЕНЧУК Олександр

- провідний спеціаліст відділу професійно-технічної
та вищої освіти управління освіти і науки
облдержадміністрації

КАШЕВСЬКИЙ Василь

президент Західноукраїнської регіональної
непідприємницької
громадської
організації
«Волинський ресурсний центр» (за згодою)

КОВАЛЕЦЬ Павло
/

- голова громадської ради при Рівненській обласній
державній адміністрації

МЕДИНСЬКИЙ Андрій

- директор
товариства
відповідальністю «Аттал»

МІЩУК Світлана

- заступник директора департаменту - начальник
бюджетного управління департаменту фінансів
облдержадміністрації

МОКЛЯК Костянтин

- директор департаменту економічного розвитку і
.торгівлі облдержадміністрації

НАУМЕЦЬ Анатолій

- заступник директора товариства з обмеженою
відповідальністю
«Агрохолдинг
«Зоря»
(за згодою)

ПАНЧУК Борис

- директор Клеванського професійного ліцею

ПАНЧУК Володимир

- директор
товариства
з
обмеженою
відповідальністю - фірми «ЕнергоЕко Консалтінг»

ПОЛЮХОВИЧ Олена

- заступник начальника відділу
професійнотехнічної та вищої освіти управління освіти і
науки облдержадміністрації

РУДИК Віктор

- голова ради директорів професійно-технічних
навчальних
закладів
Рівненської
області
(за згодою)

САВЧУК Олександр

- директор Квасилівського професійного ліцею

ТКАЧУК Іван

- директор
зайнятості

ХАРКОВЕЦЬ Василь

- начальник
управління
освіти
комітету Рівненської міської ради

ЧЕРШЙ Алла

- голова постійної комісії Рівненської обласної ради
з питань гуманітарної політики

ЧУПРИНА Сергій

- директор державного підприємства «Клеванське
лісове господарство»

Рівненського

з

обмеженою

обласного

центру

виконавчого

ШЕВЧУК Руслан

ЩЕРБАЧУК Віктор

ЯРМОЛЮК Олена

- директор державного навчального закладу
«Здолбунівське вище професійне училище
залізничного транспорту»
генеральний
директор
групи
компаній
товариств з обмеженою відповідальністю
«Ріттер
Біо
Агро»,
«Дедденс
Агро»,
«Кунівське»
- головний спеціаліст відділу професійнотехнічної та вищої освіти управління освіти і
науки облдержадміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про погодження прогнозних показників потреби у кадрах на
регіональному ринку праці на 2020-2022 роки.
2. Про погодження обсягів регіонального замовлення на підготовку
робітничих кадрів та молодших спеціалістів у закладах професійної
(професійної-технічної) освіти та інших закладах освіти Рівненської області
на 2020 рік.
СКЕРОВАНО:
членам Регіональної ради скеровано матеріали:
Лист «Про організацію дистанційного засідання регіональної ради
закбладів професійної (професійної-технічної) освіти Рівненської області»
№вих-1854-03/014 від 21.05.2020.
Про погодження прогнозних показників потреби у кадрах на
регіональному ринку праці на 2020-2022 роки.
Про погодження обсягів регіонального замовлення на підготовку
робітничих кадрів та молодших спеціалістів у закладах професійної
(професійної-технічної) освіти та інших закладах освіти Рівненської області
на 2020рік.
Інформацію щодо діяльності закладів професійної (професійнотехнічної) освіти Рівненської області у 2019 році.
РОЗГЛЯНУЛИ:
Листи щодо погодження прогнозних показників потреби у кадрах на
регіональному ринку праці на 2020-2022 роки та погодження обсягів
регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших

спеціалістів у закладах професійної (професійної-технічної) освіти та інших
закладах освіти Рівненської області на 2020 рік від членів Регіональної ради
професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області (25 листівпогоджень).
ВИРІШИЛИ:
Погодити прогнозні показники потреби у кадрах на регіональному
ринку праці на 2020-2022 роки та обсягів регіонального замовлення на
підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у закладах
професійної (професійної-технічної)
освіти та інших закладах освіти
Рівненської області на 2020 рік.

Заступник голови регіональної ради

Олександр НАБОЧУК

