
 
 
 
 

Про затвердження прогнозних показ-
ників обсягів регіонального замовлен-
ня на підготовку фахівців та робітни-
чих кадрів у 2020 році для закладів про-
фесійної (професійно-технічної) освіти 
області, які знаходяться у сфері управ-
ління Міністерства освіти і науки Ук-
раїни, закладів фахової передвищої, ви-
щої освіти та підвищення кваліфікації 
у закладах післядипломної освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету 

 
 

Відповідно до статей 6, 13, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України “Про формування та розміщення державного 
замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робіт-
ничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів”, розпоряд-
ження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 994-р “Про схва-
лення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення 
на підготовку фахівців та робітничих кадрів”, враховуючи протоколи засідань 
регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів) при Хмельницькій обл-
держадміністрації від 24 грудня 2019 року № 6 та від 28 грудня 2019 року № 7, 
лист-погодження Хмельницького обласного центру зайнятості від 11.01.2020 року 
№ 22-06/120, укладені договори/угоди про надання освітніх послуг у сфері 
освіти між закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, 
вищої та післядипломної освіти і замовниками фахівців та робітничих кадрів, з 
метою задоволення потреби підприємств, установ, організацій області в кадрах: 

1. Затвердити прогнозні показники обсягів регіонального замовлення на 
підготовку фахівців у 2020 році для закладів професійної (професійно-техніч-
ної) освіти області, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і 
науки України, закладів фахової передвищої, вищої освіти та підвищення квалі-
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фікації у закладах післядипломної освіти, які фінансуються з обласного бюд-
жету (додаток 1). 

2. Затвердити прогнозні показники обсягів регіонального замовлення на 
підготовку робітничих кадрів у 2020 році для закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти області, які знаходяться у сфері управління Міністерства 
освіти і науки України (додаток 2). 

3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
1) довести прогнозні показники обсягів регіонального замовлення на під-

готовку фахівців та робітничих кадрів до керівників закладів освіти; 
2) забезпечити моніторинг результатів вступної кампанії, з метою здійс-

нення фінансування у новому 2020/2021 навчальному році закладів професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти; 

3) подати інформацію Міністерству освіти і науки України про кількісні 
показники регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих 
кадрів; 

4) про виконання цього розпорядження поінформувати облдержадміні-
страцію до 30 листопада 2020 року.  

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


