ПРОЕКТ

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
VІІ скликання
Тридцять першої сесії
30.06.2017 р.

Летичів

№ __

Про затвердження Програми надання
підтримки деяким категоріям громадян,
що проживають на території Летичівської
селищної ради, для здобуття вищої освіти
на 2017-2022 роки
З метою надання цільової підтримки для здобуття вищої освіти дітям із
соціально-незахищених сімей та дітям осіб, визнаних учасниками АТО та бойових
дій в зоні АТО, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про освіту»,
«Про охорону дитинства», частини сімнадцятої статті 44 Закону України «Про
вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про надання державної
цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійнотехнічної та вищої освіти» від 23.11.2016 року № 975 (із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМУ № 242 від 08.02.2017 р.), Летичівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму надання підтримки деяким категоріям громадян, що
проживають на території Летичівської селищної ради, для здобуття вищої освіти
на 2017-2022 роки (додається).
2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і
спорту (голова комісії Варченко М.Л.).
Селищний голова

І. Тисячний

Затверджено
рішенням 31 сесії VІІ скликання
Летичівської селищної ради
від 30.06.2017 р. № __
Програма надання підтримки деяким категоріям громадян, що проживають
на території Летичівської селищної ради, для здобуття вищої освіти
на 2017-2022 роки
1. Загальні положення
Програму надання підтримки деяким категоріям громадян, що проживають
на території Летичівської селищної ради, для здобуття вищої освіти на 2017-2022
роки (далі – Програма) розроблено відповідно до Конституції України, законів
України «Про освіту», «Про охорону дитинства», частини сімнадцятої статті 44
Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про
надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття
професійно-технічної та вищої освіти» від 23.11.2016 року № 975 (із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМУ № 242 від 08.02.2017 р.).
Розроблення Програми викликано необхідністю забезпечення фахівцями для
роботи в установах на території Летичівської селищної об`єднаної територіальної
громади з числа жителів громади. Це підвищить зацікавленість випускників шкіл
у тому, щоб після завершення навчання у вищому навчальному закладі
повернутися працювати в Летичівську громаду, забезпечувати її соціальноекономічний, культурний розвиток, здійснювати правове забезпечення та захист
інтересів територіальної громади.
Програма визначає концептуально головну мету, конкретизує шляхи,
механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації завдань, їх виконавців,
прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання. Програма має
відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним
законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться суттєві
зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній
соціально-економічній ситуації в громаді, що вимагатимуть відповідного
безпосереднього реагування системи освіти громади.
2. Мета Програми
Метою Програми є надання цільової підтримки для здобуття вищої освіти
дітям із соціально-незахищених сімей та дітям осіб, визнаних учасниками АТО та

бойових дій в зоні АТО, шляхом забезпечення повної оплати навчання за рахунок
коштів селищного бюджету у разі зарахування вступників на навчання за
державним (регіональним) замовленням до Хмельницького університету
управління та права у 2017 році.
3. Основні завдання
Основними завданнями Програми є:
 здійснення повної оплати навчання за рахунок коштів селищного
бюджету у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним)
замовленням до Хмельницького університету управління та права у 2017 році
згідно з угодами, укладеними між навчальним закладом, студентом та
Летичівською селищною радою;
 надання практичної допомоги працівникам бюджетних установ на
території громади під час проходження практики у разі навчання в
Хмельницькому університеті управління та права.
Випускники загальноосвітніх навчальних закладів Летичівської ОТГ
навчатимуться у Хмельницькому університеті управління та права, який є вищим
навчальним закладом комунальної форми власності та створений Хмельницькою
обласною радою, для забезпечення потреб Летичівщини професійними
працівниками вищої кваліфікації та отримають вищу освіту освітнього ступеня
магістра за денною формою навчання за спеціальностями «Право»,
«Менеджмент».
Відбір двох осіб, які матимуть право на оплату навчання в Хмельницькому
університеті управління та права буде здійснюватися шляхом визначення
випускників з кращими балами з конкурсних предметів у сертифікаті
Українського центру оцінювання якості освіти (результатів ЗНО) та середнього
балу документа про повну загальну середню освіту, а також відповідно до вимог
правил прийому на навчання до Хмельницького університету управління та
права на 2017 рік.
Цільова підтримка надається:
 дітям із соціально-незахищених сімей;
 дітям осіб, визнаних учасниками АТО;
 дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій в зоні АТО.
Цільова підтримка надається у вигляді повної оплати за навчання для
здобуття вищої освіти освітнього ступеня магістра за денною формою навчання за
спеціальностями «Право», «Менеджмент» за рахунок коштів селищного бюджету
у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до

умов та правил прийому згідно з угодами, укладеними між навчальним закладом,
студентом та юридичною особою.
Надання цільової підтримки припиняється:
 у разі відрахування особи з такого навчального закладу в порядку та на
підставах, визначених законом;
 у разі надання здобувачу освіти академічної відпустки;
у разі поновлення здобувача освіти на навчання до навчального закладу
питання надання йому цільової підтримки розглядається відповідним навчальним
закладом згідно з угодою та умовами.
4. Очікувані результати
Програма дає змогу здобути вищу освіту випускникам з числа дітей із
соціально-незахищених сімей та дітям осіб, визнаних учасниками АТО та бойових
дій в зоні АТО, а також забезпечити фахівцями за спеціальностями «Право»,
«Менеджмент» для роботи в установах на території Летичівської селищної
об`єднаної територіальної громади з числа жителів громади після завершення
навчання в Хмельницькому університеті управління та права.
5. Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється із дотриманням вимог чинного
законодавства, за рахунок коштів селищного бюджету.
Порядок фінансування навчання, умови навчання та подальшого
працевлаштування випускника буде передбачено в укладеному трьохсторонньому
договорі між Летичівською селищною радою, як замовником навчання,
студентом, як отримувачем освітніх послуг та Хмельницьким університетом
управління та права, як виконавцем освітніх послуг.

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми надання підтримки деяким категоріям громадян, що проживають
на території Летичівської селищної ради, для здобуття вищої освіти
на 2017-2022 роки
1.
2.

3.
4.

Ініціатор розроблення
Програми
Дата, номер і назва
розпорядчого
документа органу
виконавчої влади про
розроблення програми
Розробник Програми
Співрозробники
Програми
Відповідальні
виконавці Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської
селищної ради

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської
селищної ради

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської
селищної ради,
Летичівська селищна рада,
Хмельницький університет управління та
права
6. Учасники Програми
Діти із соціально-незахищених сімей, діти
осіб, визнаних учасниками АТО та бойових
дій в зоні АТО
7. Термін
реалізації 2017-2022 роки
Програми
8. Джерела фінансування Селищний бюджет Летичівської селищної
Програми
ради
9. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
138,6 тис. грн.
реалізації Програми,
всього,
у тому числі:
2017
2018 2019 2020 2021 2022
9.1. коштів місцевого
13,86 27,72 27,72 27,72 27,72 13,86
бюджету
9.2. коштів інших джерел
5.

Додаток 2

Ресурсне забезпечення
Програми надання підтримки деяким категоріям громадян, що проживають
на території Летичівської селищної ради, для здобуття вищої освіти
на 2017-2022 роки
Етапи виконання Програми

Показники витрат:
Селищний бюджет, тис.грн.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всього,
тис. грн.

13,86 27,72 27,72 27,72 27,72 13,86

138,6

Кошти небюджетних джерел
0
0
0
0
0
0
РАЗОМ
13,86 27,72 27,72 27,72 27,72 13,86

0
138,6

Додаток 3
Напрямки діяльності та заходи
Програми надання підтримки деяким категоріям громадян, що проживають на території Летичівської селищної
ради, для здобуття вищої освіти на 2017-2022 роки
№
п/п

1

Назва
напрямку
діяльності
(пріоритетні
напрямки)

Перелік заходів
програми

Строк
виконання
програми

Відповідальний
виконавець

Надання
цільової
підтримки
для здобуття
вищої освіти
дітям із
соціальнонезахищених
сімей та
дітям осіб,
визнаних
учасниками
АТО та
бойових дій
в зоні АТО

Забезпечити
належний рівень
довгострокового
фінансування
для
здобуття
вищої освіти в
Хмельницькому
університеті
управління
та
права освітнього
ступеня магістра
за
денною
формою
навчання
за
спеціальністю
«Право»

2017-2022
роки

Відділ освіти,
молоді та
спорту
Летичівської
селищної ради,
Летичівська
селищна рада,
Хмельницький
університет
управління та
права

Забезпечити
належний рівень
довгострокового
фінансування
для
здобуття
вищої освіти в
Хмельницькому
університеті

2017-2022
роки

Відділ освіти,
молоді та
спорту
Летичівської
селищної ради,
Летичівська
селищна рада,
Хмельницький

Джерела
фінансування

Орієнтовні щорічні обсяги фінансування
(вартість), тис.грн.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Селищний
бюджет

9,15

18,3

18,3

18,3

18,3

9,15

Селищний
бюджет

4,71

9,42

9,42

9,42

9,42

4,71

Очікуваний
результат

Забезпечення
фахівцями за
спеціальностями
«Право»,
«Менеджмент»
для роботи в
установах на
території
Летичівської
селищної
об`єднаної
територіальної
громади з числа
жителів громади
після
завершення
навчання в
Хмельницькому
університеті
управління та
права

управління
та
права освітнього
ступеня магістра
за
денною
формою
навчання
за
спеціальністю
«Менеджмент»
Всього

університет
управління та
права

138,6

13,86

27,72

27,72

27,72

27,72

13,86

