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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
від _____________ 20 __ року       м. Тернопіль           № _________________

Про внесення змін до наказу
управління освіти і науки обласної 
військової адміністрації 
від 26.05.2022 № 53/01-07

Відповідно до Закону України ,,Про правовий режим воєнного стану”, статей 
22 і 41 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, указів Президента 
України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ,,Про введення воєнного стану в 
Україні” і № 68/2022 ,,Про утворення військових адміністрацій”, розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 994-р ,,Про схвалення 
методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на 
підготовку фахівців та робітничих кадрів” (зі змінами), розпоряджень голови 
обласної державної адміністрації від 05 січня 2022 року № 3/01.02-01 ,,Про 
формування та затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців та 
робітничих кадрів для закладів освіти Тернопільської області” та начальника 
обласної військової адміністрації від 24 березня 2022 року № 144/01.02-01 ,,Про 
затвердження прогнозних показників потреби в фахівцях та робітничих кадрах на 
регіональному ринку праці Тернопільської області на 2022−2024 роки”,                               
від 25.05.2022 № 306/01.02-01 ,,Про регіональне замовлення на підготовку фахівців 
та робітничих кадрів у закладах освіти Тернопільської області у 2022 році”,                       
з метою задоволення потреб економіки регіону та суспільства у кваліфікованих 
фахівцях та робітничих кадрах, забезпечення конституційного права громадян на 
здобуття освіти відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу управління освіти і науки обласної військової 
адміністрації від 26.05.2022 № 53/01-07 ,,Про регіональне замовлення на підготовку 
фахівців та робітничих кадрів у закладах освіти Тернопільської області у 2022 році”, 
виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
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2. Керівникам Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії                  
ім. Тараса Шевченка, Борщівського агротехнічного фахового коледжу забезпечити 
виконання обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців (фахових 
молодших бакалаврів) у 2022 році згідно з додатком 1.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту Ольга ХОМА

Ганна Зварич
Тетяна Дрозд 
Віталій Вітер


