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У реаліях сьогодення розвиток людського капіталу стає стратегічною ціллю.
Створення умов для розвитку людського капіталу передбачає доступну освіту,
здатну забезпечити підготовку кадрів для ринку праці Нижньосірогозького району
та самих кадрів соціальними гарантіями. Саме на формування людського капіталу,
його розвиток та забезпечення кваліфікованими фахівцями і кадрами спрямована
районна програма «Розвиток людського капіталу Нижньосірогозького району» на
2017-2023 роки (далі - Програма).
При формуванні людського капіталу не менш важливою проблемою є
старіння кадрів та їх нестача у галузі освіти, медицини, культури та
агропромисловому комплексі.
На даний час за кошти Програми у вищих навчальних закладах області
навчається 5 осіб, з них 3 - у галузі освіти ; 1- галузі автомобільного транспорту та
1 – у галузі правової освіти.
Так, у 2017 році за Програмою на навчання до Херсонського державного
університету вступило 2 особи з числа випускників 11 - х класів (1 особа за
спеціальністю «Початкова освіта»; 1 - «Середня освіта (математика)»).
У 2018 році за Програмою на навчання вступило 3 особи, з них 1 особа з
числа випускників 11-х класів до Бериславського педагогічного коледжу за
спеціальністю «Початкова освіта» та 2 особи, демобілізовані військовослужбовці,
що проходили службу у зоні проведення АТО (1 - до Херсонського державного
університету за спеціальністю «Право»;
1- до Херсонського національнотехнічного університету за спеціальністю «Автомобільний транспорт»).
У 2019 році за Програмою на навчання до Херсонського державного
університету вступила 1 особа з числа випускників 11 - х класів (спеціальність
«Фізична культура і спорт»).
З числа учасників, які навчаються за районною програмою, за академічну
неуспішність у грудні 2019 року відрахована 1 студентка ІІІ курсу Херсонського
державного університету, яка навчалася за спеціальністю «Початкова освіта».
Повернення коштів за навчання у сумі 18125 грн здійснюється відповідно до

графіку погашення кредиту та умов Договору, укладеного між Обласним фондом
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та матір’ю студентки.
З метою реалізації заходів Програми у закладах освіти району серед
випускників шкіл, дирекцією, класними керівниками, представниками вищих
навчальних закладів проводиться профорієнтаційна робота щодо можливості
навчання у вищих навчальних закладах області. Так, на даний час серед
випускників 11-х класів Нижньосірогозького опорного закладу повної загальної
середньої освіти виявили бажання навчатися за Програмою у галузі медицини 2
особи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання заходів районної
програми Розвиток людського капіталу Нижньосірогозького району на 20172023 роки», керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною
першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Сектору освіти районної державної адміністрації, Нижньосірогозькій
районній філії Херсонського обласного центру зайнятості, комунальним
некомерційним підприємствам: «Нижньосірогозька центральна районна лікарня»,
«Нижньосірогозький Центр первинної медико-санітарної допомоги» та
Нижньосірогозькій центральній районній аптеці № 35:
1.1. Здійснювати моніторинг регіонального ринку праці та визначення
потреби у фахівцях.
1.2. Забезпечувати проведення профорієнтаційних та інформаційних заходів.
1.3. Здійснювати формування регіонального замовлення на підготовку
фахівців з гостродефіцитних спеціальностей.
2. Рекомендувати виконкомам селищної, сільських рад та Вербівській
сільській об’єднаній територіальній громаді:
2.1. При необхідності забезпечити фінансування навчання учасників
районної програми «Розвиток людського капіталу Нижньосірогозького району», з
числа випускників загальноосвітніх шкіл та молоді відповідної громади.
2.2. Здійснювати моніторинг регіонального ринку праці та визначення
потреби у фахівцях.
2.3. Інформувати сектор освіти районної державної адміністрації про стан
виконання заходів районної Програми до 05 січня та 05 липня.
3. Сектору освіти районної державної адміністрації щороку до 10 січня та
10 липня, наступного за звітним періодом, інформувати районну державну
адміністрацію про виконання заходів програми.
4. Вважати виконаним та зняти з контролю розпорядження голови районної
державної адміністрації від 27 березня 2019 року № 73 «Про організацію роботи з
виконання районної програми «Розвиток людського капіталу Нижньосірогозького
району» на 2017-2023 роки».
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації С’єдіну О.В.
Голова районної
державної адміністрації
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