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№338-ОД

Про державне замовлення на підготовку робітничих
кадрів у професійно-технічних навчальних закладах
Одеської області на 2012 рік
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України листом від 26.03.2012 № 1/9-477
встановило контрольні показники державного замовлення на професійну підготовку
робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Одеської області на 2012 рік,
а саме: КПКВ 2201130 -Державний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей
будівництва та архітектури» - 230 осіб; -Державний навчальний заклад «Одеський
професійний ліцей морського транспорту» - 360 осіб; -Державний навчальний заклад
«Іллічівський професійний судноремонтний ліцей» - 150 осіб; -Державний навчальний
заклад Іллічівське вище професійне училище морського транспорту» - 290 осіб; -Державний
навчальний заклад «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу» 480 осіб; -Державний навчальний заклад «Одеське професійне училище залізничного
транспорту та будівництва» - 240 осіб; -Державний навчальний заклад «Березівський
професійний аграрний ліцей» - 180 осіб; - Відокремлений структурний підрозділ Київської
державної академії водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
«Ізмаїльське вище професійне училище» - 225 осіб; -Державний навчальний заклад
«Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного
педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського» - 220 осіб; -Державний навчальний заклад
«Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Південноукраїнського національного
педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського – 210 осіб; -Відокремлений структурний
підрозділ «Училище №2 Національного університету «Одеська юридична академія» - 80
осіб; - Відокремлений структурний підрозділ «Училище №3 Національного університету
«Одеська юридична академія» - 170 осіб; -Березівське вище професійне училище Одеського
національного політехнічного університету – 325 осіб; -Державний заклад «Професійне
училище Одеської державної академії холоду» - 180 осіб; -Відокремлений структурний
підрозділ «Одеське вище професійне училище сфери послуг Національного університету
«Одеська юридична академія» - 330 осіб. Видатки, що здійснюються з місцевих бюджетів і
враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів: -державні професійнотехнічні навчальні заклади (24) – 4417 осіб. -Професійно – технічні навчальні заклади
соціальної реабілітації та адаптації (3) - 460 осіб. Підготовка за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «молодший спеціаліст» -Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне
училище морського туристичного сервісу» за кодом професії: •5.05170101 Виробництво
харчової продукції – 90 осіб; -Державний навчальний заклад «Іллічівське вище професійне
училище морського транспорту» за кодом професії : •5.03050702 Комерційна діяльність – 45
осіб; •5.05050204 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожних
машин і обладнання – 15 осіб; -Березівське вище професійне училище Одеського
національного політехнічного університету за кодом професії: •5.05170101 Виробництво
харчової продукції - 40 осіб; •505160201 Швейне виробництво – 20 осіб; -Відокремлений
структурний підрозділ Київської державної академії водного транспорту імені Гетьмана
Петра Конашевича-Сагайдачного «Ізмаїльське вище професійне училище» за кодом
професії: •5.0170101 Виробництво харчової продукції – 60 осіб; •5.03050702 Комерційна

діяльність – 20 осіб; - Відокремлений структурний підрозділ «Одеське вище професійне
училище сфери послуг Національного університету «Одеська юридична академія» за кодом
професії : •5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів – 20 осіб; Державний навчальний заклад професійно-технічної освіти «Одеське вище професійне
училище торгівлі та технологій харчування» за кодом професії: •5.03050702 Комерційна
діяльність – 25 осіб; •5.05170101 Виробництво харчової продукції - 20 осіб. Прийом молоді
на навчання проводиться з професій та спеціальностей, на які професійно-технічні навчальні
заклади мають відповідні ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Професійне навчання учнівської молоді згідно державного замовлення на підготовку
кваліфікованих робітників здійснюється за рахунок державного фінансування та
фінансування за рахунок міжбюджетних трансферів. Відповідно до Закону України „ Про
професійно-технічну освіту" (ст. 51) професійно-технічні навчальні заклади можуть
здійснювати професійну підготовку понад державне замовлення, курсову підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з
юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів. Персональну
відповідальність за формування та виконання обсягів державного замовлення на підготовку
робітничих кадрів за напрямами економічної діяльності та відповідно укладених договорів із
замовниками робітничих кадрів несуть керівники професійно-технічних навчальних
закладів. На підставі вищезазначеного
Н А К А З У Ю:
1. Прийняти до виконання затверджені Міністерством освіти і науки,молоді та спорту
України контрольні показники державного замовлення на професійну підготовку робітничих
кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Одеської області на 2012 рік в кількості :
- 4417 осіб - професійно-технічним навчальним закладам Одеської
області;
- 3670 осіб – навчальним закладам інших типів та структурним підрозділам при ВНЗ;
- 460 осіб – професійно технічним навчальним закладам соціальної реабілітації та адаптації.
- 355 осіб – навчальним закладам за рівнем «молодший спеціаліст» .
2. Встановити для професійно-технічних навчальних закладів Одеської області такі
контрольні показники обсягів державного замовлення на професійну
підготовку робітничих кадрів на 2012 рік
3.Директорам професійно-технічних навчальних закладів:
3.1. Забезпечити виконання контрольних показників державного замовлення на
професійну підготовку робітничих кадрів у 2012 році.
3.2. Здійснювати прийом молоді на навчання виключно з професій, на які
професійно-технічні навчальні заклади мають відповідні ліцензії
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
3.3 Здійснювати прийом учнів на контрактній основі відповідно до п.1.4. постанови Кабінету
Міністрів України від 20.01.1997 №338 „ Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
державними закладами" при умові виконання державного замовлення на
професійну підготовку кваліфікованих робітників та в межах
ліцензованого обсягу прийому.
3.3. Забезпечити наповнюваність навчальних груп відповідно до вимог
чинного законодавства та з урахуванням ліцензованих обсягів прийому за
конкретними професіями.
3.4 Забезпечити своєчасне надання зведених оперативних звітів за формами
№ 6 В - профтех (про прийом учнів до професійно-технічних навчальних
закладів), № 7 В - профтех (про підготовку ДПТНЗ до нового навчального
року) згідно встановлених термінів - не пізніше 13 липня, 27 липня, 10 серпня, 30 серпня.
3.5. Подати до 15.09.2011 року до управління освіти і науки облдержадміністрації

узагальнений звіт „ Про прийом учнів на 1 вересня 2012 року" (форма 2 - профтех) та
інформацію щодо прийому учнів на контрактній основі у 2011 році.
4. Сектору професійно-технічної освіти:
4.1. Забезпечити контроль за виконанням контрольних показників обсягів
державного замовлення на професійну підготовку робітничих кадрів в
ПТНЗ області у 2012 році.
4.2. Подавати згідно встановлених термінів до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України оперативні дані щодо ходу прийому молоді на навчання до ПТНЗ Одеської області у
2012 році.
4.3. Забезпечити своєчасну подачу до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
зведеного звіту „ Про прийом учнів на 1 вересня 2012 року до ПТНЗ Одеської області"
(форма 2-профтех (зведена).
5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Підстава: лист Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від 28.03.2011 року №1/9-370
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