ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
від
Порядок та умови проведення конкурсу
на укладання угод про відпрацювання не менше трьох років
у сільській місцевості або селищі міського типу
(далі – Порядок)
1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсу на укладання угод
про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі
міського типу з метою реалізації права осіб на першочергове зарахування
до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним)
замовленням відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня
2018 року № 417 ,,Деякі питання реалізації права осіб на першочергове
зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним
(регіональним) замовленням“.
2. Терміни, що використовуються у Порядку:
1) заклад вищої медичної освіти – заклад вищої, фахової передвищої
освіти, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями
галузі знань 22 “Охорона здоров’я”, що визначені переліком галузей знань
і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р № 266
(далі – перелік);
2) заклад вищої педагогічної освіти – заклад вищої, фахової передвищої
освіти, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями
галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”, що визначені переліком;
3) відпрацювання випускників закладів вищої медичної і педагогічної
освіти у сільській місцевості або селищі міського типу – робота за трудовим
договором на строк не менш як три роки згідно із законодавством про працю
в державних і комунальних закладах охорони здоров’я або закладах освіти,
що розташовані у сільській місцевості або селищі міського типу, на підставі
укладеної угоди, яка дає право на першочергове зарахування до закладу вищої
медичної або педагогічної освіти на навчання за денною формою на місця
державного (регіонального) замовлення на основі повної загальної середньої
освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
4) прогнозована потреба – потреба у фахівцях з вищою освітою медичних
(фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей на середньостроковий
та на більш тривалий період залежно від строку підготовки здобувача
відповідного ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня),
встановленого Законом України “Про вищу освіту” та стандартами вищої
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освіти, включаючи для медичних і фармацевтичних спеціальностей тривалість
навчання в інтернатурі;
5) роботодавець - державний або комунальний заклад охорони здоров’я,
дошкільної, загальної середньої, позашкільної або професійної (професійнотехнічної) освіти, що розташований у сільській місцевості або селищі міського
типу.
3. Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації
(далі – управління освіти і науки), управління охорони здоров’я Черкаської
обласної державної адміністрації (далі – управління охорони здоров’я)
(далі – разом управління) аналізують та узагальнюють отриману від органів
місцевого самоврядування інформацію щодо прогнозованої потреби у фахівцях
з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей
у певній сільській місцевості або селищі міського типу у розрізі населених
пунктів, роботодавців, ступенів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних рівнів),
спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) медичних
(фармацевтичних) і педагогічних працівників, строків підготовки фахівців
з урахуванням обґрунтованих перспективних потреб та можливостей
забезпечення таких фахівців безоплатним користуванням житлом з опаленням
і освітленням у межах установлених норм.
Зведена потреба у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних)
спеціальностей формується управлінням охорони здоров’я, педагогічних
спеціальностей – управлінням освіти і науки та оприлюднюється на офіційних
веб-сайтах Черкаської обласної державної адміністрації та управлінь.
4. У разі наявності визначеної прогнозованої потреби у фахівцях
з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей
у сільській місцевості або селищі міського типу Черкаська обласна державна
адміністрація до 1 березня оголошує конкурс на укладення угод про
відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського
типу з метою реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів
вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням
(далі – конкурс), затверджує і оприлюднює порядок та умови його проведення.
5. В оголошенні про проведення конкурсу визначається строк, до якого
приймаються документи, адреса, за якою приймаються документи, дата
і місце проведення конкурсу.
6. Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:
- заяву про участь у конкурсі із зазначенням населеного пункту
та роботодавця з числа прогнозованої потреби у фахівцях;
- згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про
захист персональних даних“;
- завірену в установленому порядку копію документа, що посвідчує особу;
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- гарантійний лист виконавчих органів сільських, селищних рад (селищі
міського типу) щодо взяття на себе зобов’язань стосовно забезпечення фахівця
з вищою освітою на строк не менше ніж три роки робочим місцем відповідно
до отриманого фаху, безоплатним користуванням житлом з опаленням
і освітленням у межах установлених норм;
- копії документів (у разі наявності), які підтверджують участь
в олімпіадах, конкурсах, тощо.
- випускники закладів загальної середньої освіти поточного року подають
завірені в установленому порядку копії табеля за перше півріччя випускного
класу, рекомендації педагогічної ради закладу освіти щодо вступу
на педагогічну спеціальність;
випускники закладів загальної середньої освіти попередніх років подають
завірені в установленому порядку копії документа державного зразка про
раніше здобутий освітній рівень (атестат, свідоцтво) і додатка до нього;
випускники закладів фахової передвищої освіти подають завірені
в установленому порядку копії документа державного зразка про раніше
здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) і додатка до нього;
Якщо претендент є неповнолітньою особою, зазначені документи
подаються його батьками або законними представниками.
7. Організаторами конкурсу є управління охорони здоров’я щодо
визначення осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної
(фармацевтичної) освіти та управління освіти і науки щодо визначення осіб
на першочергове зарахування до закладів вищої педагогічної освіти.
8. Організатори конкурсу затверджують склад конкурсних комісій
у кількості не менше 5 осіб, з числа яких визначається голова конкурсної
комісії та її секретар.
9. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше як 2/3 її членів. Рішення конкурсної комісії приймаються простою
більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. За умови рівної кількості
голосів, вирішальним є голос голови комісії.
10. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця
з урахуванням таких позицій:
- на місця, де передбачений строк підготовки фахівців відповідає строку,
визначеному у прогнозованій потребі, конкурс проводиться серед осіб з повною
загальною середньою освітою або випускників закладів загальної середньої
освіти поточного року, а переможцям конкурсу надається право
першочергового зарахування на місця державного (регіонального) замовлення;
- на місця де передбачений строк підготовки фахівців за медичними
(фармацевтичними) і педагогічними спеціальностями відповідає строку,
визначеному у середньостроковій потребі, конкурс проводиться серед осіб, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і планують
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продовження навчання за умови можливості його закінчення у передбачений
строк;
- перевага під час проведення конкурсу надається особам, які претендують
на вступ до закладів вищої медичної і педагогічної освіти, які на законних
підставах проживають у населеному пункті, в якому розташований
роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській
місцевості або селищі міського типу).
Крім того, враховуються показники якості навчання на попередньому
освітньому рівні (середній бал), участь претендента у олімпіадах, конкурсах,
тощо.
11. За наявності у претендентів рівних умов, визначених у пункті 10 цього
Порядку, перевага надається претенденту із вищим середнім балом успішності,
який визначається відповідно до документа про освіту, поданого претендентом
для участі у конкурсі.
12. Засідання конкурсної комісії оформлюється протоколом,
підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії.

який

13. Результати конкурсу оголошуються організаторами конкурсу
не пізніше 30 квітня та оприлюднюються на офіційному веб-сайті управління
охорони здоров’я щодо переможців на першочергове зарахування до закладу
вищої медичної (фармацевтичної) освіти та на веб-сайті управління освіти
і науки щодо переможців на першочергове зарахування до закладу вищої
педагогічної освіти.
14. Результати конкурсу можуть бути оскаржені в установленому
законодавством порядку.
15. Організатори конкурсу ознайомлюють учасників зі спеціальними
умовами вступу до закладу вищої освіти, які встановлюються для переможців
конкурсів та зобов’язаннями які визначені в Типовій угоді про відпрацювання.
16. До 30 травня переможці підписують угоду про відпрацювання
не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу
з організатором конкурсу.
Якщо переможець конкурсу є неповнолітньою особою, зазначена угода
укладається з його батьками або законними представниками. Після досягнення
переможцем повноліття угода повинна бути з ним переукладена. У разі коли
протягом п’яти місяців з дня досягнення повноліття угоду з переможцем
не переукладено, вона вважається такою, що втратила силу, а переможець
втрачає право на навчання на місці державного або регіонального замовлення
незалежно від його конкурсного балу під час вступу до закладу вищої медичної
або педагогічної освіти.
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17. Угода набирає чинності з дня її підписання, а переможець отримує
право на першочергове зарахування до закладу вищої медичної або
педагогічної освіти на навчання за державним або регіональним замовленням
згідно з умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти,
що затверджуються Міністерством освіти і науки України.
Угода втрачає силу в разі, коли відповідно до умов прийому на навчання до
закладів вищої освіти переможця не зараховано до закладу вищої педагогічної
освіти на місце державного або регіонального замовлення у рік укладення
угоди.
18. Випускник, який уклав угоду повинен у місячний строк після
закінчення навчання у закладі вищої освіти прибути до роботодавця та укласти
трудовий договір про відпрацювання на умовах, визначених в угоді.
У разі відмови випускника укласти трудовий договір і розпочати роботу,
його звільнення за угодою сторін, з ініціативи роботодавця (крім випадків,
передбачених пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю
України), або з ініціативи працівника протягом трьох років від початку роботи
в закладі освіти чи охорони здоров’я такий випускник, або працівник
зобов’язаний в установленому законодавством порядку відшкодувати
до державного або місцевого бюджету кошти, витрачені на оплату послуг
з його підготовки закладом вищої освіти.

Начальник управління освіти
і науки Черкаської обласної
державної адміністрації

В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ

