
 
 
 
 

Про затвердження обсягу регіональ-
ного замовлення на підготовку робіт-
ничих кадрів у 2020 році для закладів 
професійної (професійно-технічної) осві-
ти області, які знаходяться у сфері 
управління Міністерства освіти і науки 
України 

 
 

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 робітни-
чих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів”, розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 994-р “Про схвалення 
методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального 
замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів”, розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 06.11.2020 року № 829/2020-р “Про 
затвердження прогнозних показників обсягів регіонального замовлення на під-
готовку робітничих кадрів та обсягу регіонального замовлення на підготовку 
фахівців у 2020 році для закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 
які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, закла-
дів фахової передвищої, вищої освіти та підвищення кваліфікації у закладах 
післядипломної освіти, які фінансуються з обласного бюджету”, протоколу 
засідання регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти від 
20 листопада 2020 року № 3: 

1. Затвердити обсяг регіонального замовлення на підготовку робітничих 
кадрів у 2020 році для закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
області, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України 
(додається). 

2. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації: 
1) довести затверджений обсяг регіонального замовлення на підготовку 

робітничих кадрів у 2020 році до керівників закладів професійної (професійно-
технічної) освіти області; 



 2

2) підготувати проєкти контрактів на підготовку робітничих кадрів за 
регіональним замовленням між обласною державною адміністрацією та 
закладами професійної (професійно-технічної) освіти області, які знаходяться у 
сфері управління Міністерства освіти і науки України, згідно з переліком, 
зазначеним у додатку; 

3) підготувати проєкти контрактів на підготовку фахівців за регіональним 
замовленням між обласною державною адміністрацією та закладами профе-
сійної (професійно-технічної) освіти області, які знаходяться у сфері управ-
ління Міністерства освіти і науки України, закладами фахової передвищої, 
вищої освіти та підвищення кваліфікації у закладах післядипломної освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету згідно з переліком, зазначеним у додатку 2 
до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.11.2020 
№ 829/2020-р “Про затвердження прогнозних показників обсягів регіонального 
замовлення на підготовку робітничих кадрів та обсягу регіонального замов-
лення на підготовку фахівців у 2020 році для закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і 
науки України, закладів фахової передвищої, вищої освіти та підвищення ква-
ліфікації у закладах післядипломної освіти, які фінансуються з обласного 
бюджету”. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації          Сергій ГАМАЛІЙ 


