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Міністерство освіти і науки України в особі Гарбарука Ігоря
Миколайовича, заступника Міністра освіти і науки України, що діє на підставі
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630 (зі змінами), наказу
Міністерства освіти і науки України від 04.01.2021 № 10 (надалі - Міністерство
освіти і науки України), Одеська обласна державна адміністрація в особі
Муратова Олега Михайловича, що діє на підставі Закону України «Про місцеві
державні адміністрації» (надалі - Одеська обласна державна адміністрація) та
Громадська організація «Інститут професійних кваліфікацій» в особі Колишка
Родіона Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (надалі - Громадська
організація «Інститут професійних кваліфікацій), разом іменовані - Сторони, а
кожний окремо - Сторона, склали Меморандум про впровадження пілотного
проекту між Міністерством освіти і науки України, Одеською обласною
державною адміністрацією та Громадською організацією «Інститут професійних
кваліфікацій» (надалі - Меморандум) про таке:

Мета Меморандуму:
1. Метою Меморандуму є проведення пілотного дослідження відповідності
показників регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів потребам
ринку праці Одеської області, надання рекомендацій щодо ефективних
механізмів його формування та оптимального використання коштів обласного
бюджету на фінансування регіонального замовлення на підготовку
кваліфікованих робітничих кадрів (далі - Дослідження).
2. Дослідження передбачає зокрема:
2.1. опис і аналіз поточного стану регіонального ринку праці;
і

2.2. визначення найбільш затребуваних професій регіону у 2018-2020
роках;
2.3. аналіз кількісних і фінансових показників (абсолютних та
порівняльних) регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів в
регіоні у 2018-2020 роках;
2.4. аналіз розподілу підготовки робітничих кадрів між закладами
професійної (професійно-технічної) освіти та підприємствами різних форм
власності на території області;
2.5. встановлення відповідності фактичного регіонального замовлення
короткостроковим та середньостроковим потребам регіонального ринку праці
протягом досліджуваного періоду.

Обов’язки Сторін:
4. З метою забезпечення виконання Дослідження:

Одеська обласна державна адміністрація:
сприяє наданню за запитом Громадської організації «Інститут професійних
кваліфікацій» інформації для аналізу ринку праці в області (за даними обласних
відділень Держстату та Пенсійного фонду);
сприяє наданню за запитом Громадської організації «Інститут професійних
кваліфікацій» статистичної інформації щодо діяльності закладів професійної
(професійно-технічної) освіти в області за програмою Дослідження;
сприяє наданню інформації щодо смарт-спеціалізацій області та проектів, що
плануються на території області;
бере участь в опрацюванні та розгляді результатів Дослідження на засіданні
регіональної Ради професійної (професійно-технічної) освіти;
бере участь у нарадах (зустрічах) з керівниками закладів професійної
(професійно-технічної) освіти з метою врахування результатів Дослідження при
формуванні/коригуванні регіонального замовлення на 2021-2022 навчальний рік;
бере до уваги результати Дослідження під час формування/коригування
показників регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих
кадрів.

Міністерство освіти і науки України:
погоджує програму Дослідження;
сприяє реалізації Дослідження у межах компетенції;
поширює інформацію про проведення Дослідження на власних веб-ресурсах та
в засобах масової інформації;
надає за запитом Громадській організації «Інститут професійних кваліфікацій»
інформацію аудиту системи професійної (професійно-технічної) освіти Одеської
області в межах програми Дослідження;
бере участь у презентації результатів Дослідження на засіданні регіональної Ради
професійної (професійно-технічної) освіти Одеської області;

презентує результати пілотного Дослідження на засіданні Колегії; нарадах з
керівниками обласних департаментів (управлінь) освіти;
використовує результати Дослідження, у тому числі з метою уточнення
методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального
замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів та змін до переліку
професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за
кошти державного бюджету.

Громадська організація «Інститут професійних кваліфікацій»:
складає програму Дослідження;
проводить комплексне дослідження відповідності показників регіонального
замовлення на підготовку робітничих кадрів потребам ринку праці Одеської
області;
готує рекомендації щодо оптимального використання коштів обласного
бюджету на фінансування регіонального замовлення на підготовку фахівців та
робітничих кадрів;
презентує результати дослідження та забезпечує широке обговорення
рекомендацій;
висвітлює хід та результати дослідження на власних веб-ресурсах;
формує за результатами презентацій та обговорення рекомендації щодо
оптимізації професійної підготовки робітничих кадрів для потреб області;
готує пропозиції для уточнення методичних рекомендацій щодо формування та
розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих
кадрів, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня
2016 № 994-р, змін до переліку професій загальнодержавного значення,
підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 818.

Організація співпраці Сторін:
5. Сторони будують взаємовідносини на умовах рівності, партнерства та
захисту інтересів кожної із Сторін.
6. Спірні питання, які можуть виникнути між сторонами щодо тлумачення
або застосування положень Угоди, вирішуються шляхом переговорів та
консультацій.

Інші положення Меморандуму:
7. Усі зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною
письмовою згодою Сторін, оформляються окремими додатками, завіряються
підписами уповноважених представників та печатками (за наявності) Сторін і є
невід’ємною частиною Меморандуму.
8. Меморандум не є правочином/договором/угодою в розумінні
Цивільного та/або Господарського законодавства. Не призводить до настання
будь-яких юридичних наслідків для Сторін разом та кожної окремо, та/або третіх

осіб. Не породжує виникнення для Сторін разом та кожної окремо виникнення
будь-яких зобов’язань, в тому числі, але не виключно, фінансового характеру.
9. Меморандум діє з моменту його підписання і до 01 жовтня 2021 року.
10. Меморандум складено у трьох автентичних примірниках, по одному
примірнику для кожної із Сторін.

Міністерство освіти і науки України
01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10

Громадська організація «Інститут
професійних кваліфікацій»

65032, м. Одеса, просп. Шевченка, 4

Заступнику,
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