
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації

засє<>и><і-/ № уло
Про утворення робочої групи з 
розроблення проекту
Стратегічного плану розвитку 
системи професійної (професійно- 
технічної) освіти Житомирської 
області на 2021 - 2027 роки

На виконання статей 6, 13, 22, 24, 39, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», Концепції реалізації державної політики у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно- 
технічна) освіта» на період до 2027 року, затвердженою розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 419-р, та з метою 
реформування системи професійної (професійно-технічної) освіти області
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з розроблення проекту Стратегічного плану 
розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської 
області на 2021-2027 роки (далі -  робоча група) у складі згідно з додатком.

2. Робочій групі:
1) Розробити проект Стратегічного плану розвитку системи професійної 

(професійно-технічної) освіти Житомирської області на 2021-2027 роки.
2) Забезпечити обговорення проекту Стратегічного плану розвитку 

системи професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської області на 
засіданнях ради професійної освіти Житомирської області.

3) Подати на затвердження голові Житомирської обласної державної 
адміністрації проект Стратегічного плану розвитку системи професійної 
(професійно-технічної) освіти Житомирської області на 2021-2027 роки.

3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації забезпечити 
організаційний, методичний, інформаційний супровід діяльності робочої групи.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти 
облдержадміністрації ОХАНСЬКОГО Ю р ія^ "^~
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Додаток
до розпорядження голови 
Житомирської обласної 
державної адміністрації

сЗО-герб/чя № УЛО
Склад

робочої групи з розроблення проекту Стратегічного плану 
розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської

області на 2021 - 2027 роки

ОХАНСЬКИЙ 
Юрій Миколайович

ОСИПОВИЧ 
Наталія Євгенівна

АРЕНДАРЧУК 
Наталія Петрівна

БЛИЗНЮК 
Світлана Олегівна

ВАСИЛЬЧУК 
Валентина Ананіївна

ГАМКРЕЛІДЗЕ 
Юрій Тарієлович

ГРАДОВСЬКИЙ 
Петро Михайлович

ІВАНКЖ 
Ігор Дмитрович

КОРІННА 
Г алина Віталіївна

-  заступник голови облдержадміністрації, 
голова робочої групи

-  т.в.о. директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, заступник голови 
робочої групи

члени робочої групи:

-  директор Департаменту агропромислового 
розвитку та економічної політики 
Житомирської облдержадміністрації

-  начальник відділу економіки, фінансування 
та бухгалтерського обліку -  головний 
бухгалтер Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

-  директор Навчально-методичного кабінету
професійно-технічної освіти у
Житомирській області (за згодою)

-  виконавчий директор об'єднання 
організацій роботодавців Житомирської 
області (за згодою)

-  директор ДНЗ «Житомирське вище 
професійне технологічне училище», голова 
Асоціації працівників професійної 
(професійно-технічної) освіти Житомирської 
області

-  директор Малинського фахового коледжу

-  директор Житомирського обласного центру 
зайнятості (за згодою)



2 продовження додатку✓

САЛІМОНОВИЧ 
Юрій Вікторович

МАКСИМЧУК 
В’ячеслав Володимирович

МОСЕЙЧУК 
Світлана Олександрівна

ПРОКОПЕЦЬ 
Юрій Васильович

ТУРСЬКИЙ 
Вадим Валентинович

ЧИЖ
Олег Миколайович

-  головний спеціаліст Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації

-  директор Головинського вищого
професійного училища нерудних технологій

-  директор ДНЗ «Центр сфери обслуговування 
м. Житомира»

-  директор Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації

-  т.в.о. директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації

-  директор Житомирського професійного
політехнічного ліцею, голова ради 
директорів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти області

Т.в.о. директора Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації Наталія ОСИПОВИЧ
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