Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 21 від 10.12.2020 р.
 
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення «Про передачу Одеській обласній раді коштів для здійснення видатків на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що розташовані на території міста Одеси, у 2021 році»

	Відповідно до статей 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для забезпечення видатків на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної форми власності, що розташовані на території міста Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення                         «Про передачу Одеській обласній раді коштів для здійснення видатків на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення          у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що розташовані             на території міста Одеси, у 2021 році» (додається). 

	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


В.о. міського голови                                                                      П. Вугельман

В.о. заступника міського голови -
Керуючого справами                                                                     О. Бриндак








Додаток
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 10.12.2020 р.
№ 21



Про передачу Одеській обласній раді коштів для здійснення видатків на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що розташовані на території міста Одеси,  у 2021 році



Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 93, 101, абзацу 3 пункту 201 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року                      № 94-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо фінансування професійної (професійно-технічної) освіти», з метою забезпечення видатків на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної форми власності, що розташовані на території міста Одеси, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

	1. Затвердити розмір середніх витрат на одного учня у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади у 2021 році (додається). 

	2. Передати кошти бюджету Одеської міської територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту на підготовку кадрів за регіональним замовленням на умовах, визначених відповідним договором. 
	Обсяг міжбюджетного трансферту розраховується шляхом множення розміру середніх витрат на одного учня, зазначених у пункті 1 цього рішення, на кількість учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, місцем реєстрації проживання яких є місто Одеса. Умови передачі міжбюджетного трансферту визначаються у відповідному договорі.

	3. Уповноважити заступника міського голови Вугельмана П.В. підписати договір про передачу Одеською міською радою міжбюджетних трансфертів до Одеської обласної ради згідно з пунктом 2 цього рішення.

	4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти та спорту.




Міський голова								Г. Труханов



Проєкт рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради 




В.о. заступника міського голови –
керуючого справами							О. Бриндак						


Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від 
№ 





Розмір середніх витрат на одного учня 
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади у 2021 році

№ 
з/п
Показники
Розмір середніх витрат
(грн)
1.
Освітні послуги (грн на місяць на одного  учня / кваліфікованого працівника), з них:


професійно-технічна освіта
2 396,0


*Розмір середніх витрат розраховано, виходячи з діючого у 2020 році розміру витрат на підготовку одного учня закладів професійної (професійно-технічної) освіти.





Секретар ради			                                                               І. Коваль					

