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УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 604

26 квітня___ 2018 р. 31 сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми підготовки 
кваліфікованих робітників на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 50

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні’ , Указу Президента України від 12 січня 2015 року 
№ 5/2015 „Про Стратегію сталого розвитку „Україна-2020”? Указу Президента 
України від 07 грудня 2016 року № 545 „Про першочергові заходи з розвитку 
місцевого самоврядування на 2017 рік”, розпорядження Кабінету Міністрів 
України № 831-р від 25 жовтня 2017 року, рішення 38 сесії обласної Ради 
6 скликання від 24 червня 2015 року № 893 „Про Стратегією збалансованого
Регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року”, 

екомендацій парламентських слухань „Професійна освіта як складова 
забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи 
вирішення”, рішення 7 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 30 червня 
2016 року № 147 „Про надання згоди на передачу професійно-технічних 
навчальних закладів з державної власності до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області” (зі змінами), враховуючи клопотання 
обласної державної адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з 
питань освіти, культури, сім’ї та молоді, сп9рту і туризму, духовності та 
історичної спадщини, з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до додатку Регіональної програми 
підготовки кваліфікованих робітників на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №50, (далі -  Програма) 
„Основні заходи щодо виконання регіональної програми підготовки 
кваліфікованих робітників на 2016-2020 роки” а саме, викласти у новій редакції 
розділ 1. „Реформування галузі професійної (професійно-технічної) освіти, 
створення умов рівного доступу до якісної пррфесійної освіти” та розділ 
8. „Оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти, їх інфраструктури -  як важливий чинник підвищення 
підготовки кваліфікованих робітників ’ згідно з додатком 1.

2. Загальну характеристику Програми викласти у новій редакції згідно 
додатку 2.

3. Ресурсне забезпечення Програми викласти у новій редакції згідно 
додатку 3.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.) та з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм (Мазур Г .Ф .).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1
до рішення 31 сесії обласної Ради 

7 скликання від 26 квітня 2018 року № 604

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ВИКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ на 2016-2020 роки

Відповідальні
виконавці

Термін виконання фінансування (тис.грн.) Д жерела фінансування
Зміст заходів

2016 2017 2018 2019 2020 Всього Державний
бю джет

Обласний
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші
кошти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Реформування галузі професійної (професійно--технічної) освіти, створення умов рівного доступу до якісної професійної освіти

1.1 .Здійснити заходи 
щодо реалізації 
основних Законів 
України «Про вищу 
освіту», «Про 
професійно-технічну 
освіту».
Здійснювати заходи 
щодо реалізації 
оновлення Законів 
України «Про вищу 
освіту», «Про 
професійну освіту». 
Рекомендацій 
парламентських 
слухань
«Професійна освіта 
як складова 
забезпечення 
кваліфікованого 
кадрового
потенціалу України: 
проблеми та шляхи 
вирішення», плану 
заходів щодо 
реалізації Указу

Департамент 
освіти і науки 
обл держад м і 11 істра
ції

Заклади
професійної
(професійно-
технічної)
освіти



Зміст заходів
Відповідальні

виконавці

Термін виконання фінансування (тис.грн.) Д жерела фінансування

2016 2017 2018 2019 2020 Всього Державний
бю джет

Обласний
бюджет

М ісцевий
бю джет

Інші
кошти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Президента України 
від 07.12.2016 р. 
№ 545 «Про 
першочергові заходи 
з розвитку місцевого 
самоврядування на 
2017 рік», схвалених 
на засіданні Кабінету 
М іністрів України 
від 21 .12.2016р. 
(протокол № 60 та 
рішення 7 сесії 
Вінницької обласної 
ради 7 скликання від 
30 червня 2016 року 
№ 147 «Про надання 
згоди на передачу 
професійно- 
технічних 
навчальних закладів 
з державної форми 
власності до спільної 
власності 
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст Вінницької 
області»
1.2. Забезпечити 
виконання 
регіонального 
замовлення 
підприємств різних 
форм власності, 
установ та 
організацій 
В інницької області 
на підготовку

Департамент 
освіти і науки 
обл держад м і н істра 
ції

Заклади
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

45000,00 45000,00 45000,00



Зміст заходів
Відповідальні

виконавці

Термін виконання фінансування (тис.грн.) Д жерела фінансування

2016 2017 2018 2019 2020 Всього Державний
бю джет

Обласний
бю джет

М ісцевий
бюджет

Інші
кошти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
кваліфікованих 
робітників з числа 
учнів закладів 
професійної 
(професійно- 
технічної") освіти, які 
є учнями закладів 
професійної 
(професійно- 
технічної) освіти м. 
Вінниці.
Забезпечити 
ступеневу 
підготовку фахівців 
за освітньо- 
кваліфікаційним 
рівнем «М олодший 
спеціаліст» учнів 
закладів професійної 
(професійно- 
технічної)освіти на 
базі освітньо- 
кваліфікованого 
рівня
«Кваліфікований
робітник»
1.3.Здійснювати 
оптимізацію мережі 
та подальше 
урізноманітнення 
типів професійно- 
технічних
навчальних закладів 
відповідно до вимог 
ринку праці, потреб 
галузей економіки 
регіону;

Департамент 
освіти і науки 
облдержадміністра 
ції

Заклади
професійної
(професійно-
технічної)
освіти



Зміст заходів
Відповідальні

виконавці

Термін виконання фінансування (тис.грн.) Джерела фінансування

2016 2017 2018 2019 2020 Всього Державний
бю джет

Обласний
бюджет

М ісцевий
бюджет

Інші
кош ти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сприяти 
профільному 
навчанню учнів 
середніх 
загальноосвітніх 
шкіл на базі 
професійно- 
технічних
навчальних закладів 
області
1.4.Щ орічно
здійснювати
моніторинг ринку
праці для визначення
якісних та кількісних
показників
формування
державного
замовлення,
профорієнтації

Департамент 
освіти і науки 
об л держад м і н і стра 
ції

Заклади
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 500,0
(спецфонд)

1.5. Сприяти 
створенню 
професійно- 
технічних
навчальних закладів 
нових типів 
(відповідно до 
стратегічних 
напрямів області 
(див. розділ 8)

Департамент 
освіти і науки 
облдержадміністра 
ЦІЇ

Заклади
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

І.б.Сприяти
інклюзивному
професійному
навчанню молоді з
особливими
потребами.
Розширення переліку

Департамент 
освіти і науки 
облдержадм і н істра 
ції

Заклади
професійної



Зміст заходів
Відповідальні

виконавці

Термін виконання фінансування (тис.грн.) Д жерела фінансування

2016 2017 2018 2019 2020 Всього
Державний

бю джет
Обласний

бюджет
М ісцевий
бюджет

Інші
кошти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
професій, 3 яких 
здійснюється 
підготовка 
міжрегіональним 
центром «Поділля». 
Сприяння співпраці 
центру «Поділля» 3 
ПТНЗ області

(професійно-
технічної)
освіти

Всього по 1 розділу 100,00 100,00 45100,00 100,00 100,00 45500,00

45500, 00
в т.ч. 

500,00 
спецфонд

Розділ 8. Оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, 
їх інфраструктура -  як важливий чинник підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників

8.1 Сприяти 
створенню 
професійно- 
технічних закладів 
нових типів 
(відповідно до 
стратегічних 
напрямів розвитку 
області): 
Створення 
навчально- 
практичних 
центрів на базі:

Департамент 
освіти і науки 
облдержадміністра 
ції

Державний 
навчальний заклад 
«Немирівський 
професійний ліцей» 
з професії 
«Електрозварник 
ручного 
зварювання»

ДНЗ
«Немирівський
професійний
ліцей» 600,00 50,00 50,00 700,00 600,00

100,00
(спец.
фонд)

Державний 
навчальний заклад

ДНЗ «ЦПТО №  1 
м. Вінниці»

600,00 250,00 250,00 1100,00 600,00 500,00
(спец.



Зміст заходів
Відповідальні

виконавці

Термін виконання фінансування (тис.грн.) Д жерела фінансування

2016 2017 2018 2019 2020 Всього
Державний

бю джет
Обласний

бюджет
М ісцевий
бюджет

Інші
кошти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Центр професійно- 
технічної освіти №1
М. ВІННИЦІ» 3

професії «Токар»

фонд)

Державний 
професійно- 
технічний 
навчальний заклад 
«Вінницьке 
міжрегіональне вище 
професійне 
училище» з професії 
«Електромонтажник 
з освітлення та 
освітлювальних 
мереж»

дптнз
«Вінницьке
міжрегіональне
ВПУ»

600,00 250,00 250,00 1100,00 600,00
500,00
(спец.
фонд)

Державний 
професійно- 
технічний 
навчальний заклад 
«Вінницьке вище 
професійне училище 
сфери послуг» 3 
професій «Кухар», 
«Офіціант, Бармен», 
«М айстер 
ресторанного 
обслуговування»

Департамент 
освіти і науки 
обл держад м і ністра 
ЦІЇ,
ДПТНЗ
«Вінницьке ВПУ 
сфери послуг»

100,00 100,00 100,00 300,00
300,00
(спец.
фонд)

Вище професійне
училище № 42 м.
Погребище,
Навчально-
практичний центр
агротехнічного
профілю

ВПУ № 42 
м. Погребище

500,00 500,00 20300,00 21300,00 19800,00
1500,00
(спец.
фонд)

Комаргородське 
вище професійне

Комаргородське
ВПУ

19800,00 500,00 400,00 20700,00 19800,00
900,00
(спец.



Зміст заходів
Відповідальні

виконавці

Термін виконання фінансування (тис.грн.) Д жерела фінансування

2016 2017 2018 2019 2020 Всього
Державний

бю джет
Обласний

бю джет
М ісцевий
бюджет

Інші
кошти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
училище з професії
«Тракторист-
машиніст
сільськогосподарськ 
ого виробництва»

фонд)

Вище художнє 
професійно-технічне 
училище №5 м. 
Вінниця з професії 
«Столяр 
будівельний»

ВХПТУ №5 
м. Вінниця

3480,00 3480,00 3480,00 10 440,00
300,00
(спец.
фонд)

10140,00
інвести

ції

Державний
професійно-
технічний
навчальний заклад
«Хмільницький
аграрний центр
професійно-
технічної освіти» 3
професії
«Тракторист
машиніст
сільськогосподарськ 
ого виробництва»

ДПТНЗ
«Хмільницький
АЦПТО»

100,00 19800,00 100,00 20 000,00 19800,00
200,00
(спец.
фонд)

Вище професійне 
училище №41 м. 
Тульчин з професії 
«Тракторист 
машиніст
сільськогосподарськ 
ого виробництва»

ВПУ № 41 м. 
Тульчин

100,00 19800,00 100,00 20000,00 19800,00
200,00
(спец.
фонд)

Професійно-технічне 
училище № 14 смт. 
Вороновиця 3 
професії «Бджоляр»

ПТУ № 14 
смт. Вороновиця 50,00 350,00 50,00 450,00 350,00

100,00
(спец.
фонд)

8.1.2.Сприяння 
розвитку та

Департамент 
освіти і науки



Зміст заходів
Відповідальні

виконавці

Термін виконання фінансування (тис.грн.) Джерела фінансування

2016 2017 2018 2019 2020 Всього
Державний

бю дж ет
Обласний

бюджет
Місцевий
бюджет

Інші
кошти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
вдосконаленню 
діючих Навчально- 
практичних 
центрів на базі:

облдержадміністра
ції

ДНЗ «Гущинецьке 
вище професійне 
училище» з професії 
«Трактор ист- 
машиніст
сільськогосподарськ 
ого виробництва»

ДНЗ «Гущинецьке 
ВПУ»

50,00 50,00 50,00 150,00
150,00
(спец.
фонд)

Вище художнє
професійно-технічне
училище №5 м.
Вінниця за
професіями «Маляр,
Реставратор
декоративно-
художніх
фарбувань»,
«М онтажник
санітарно-технічних
систем»

ВХПТУ №5 
м. Вінниця

1800,0

3099.00 
в т.ч.

599.00 
держ.б.
1800.0 — 

інв.;
300.0 -  
місцев.;
400.00 
спец, 
фонд

100,00 200,00 200,00 5399,00 599,00
900,00
(спец.
фонд)

300,00
3600,00
інвести

ції

Державний
професійно-
технічний
навчальний заклад
«Козятинське
міжрегіональне вище
професійне училище
залізничного
транспорту» з
професій: «Помічник
машиніста
електровоза»,
«Помічник
машиніста

ДПТНЗ 
«Козятинське 
міжрегіональне 
ВПУ залізничного 
транспорту»

100,00 50,00 50,00 100,00 300,00
300,00
(спец.
фонд)



Зміст заходів
Відповідальні

виконавці

Термін виконання фінансування (тис.грн.) Джерела фінансування

2016 2017 2018 2019 2020 Всього Державний
бюджет

Обласний
бюджет

М ісцевий
бюджет

Інші
кош ти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
тепловоза», Монтер 
колії»
Державний 
навчальний заклад 
«Барський 
професійний 
будівельний ліцей» 
будівельний центр 
(за участю 
корпорації «Хенкель 
Бутехнік»

ДНЗ «Барський 
професійний 
будівельний ліцей»

200,00 200,00 100,00 500,00
500,00
(спец.
фонд)

Державний 
навчальний заклад 
«Вище професійне 
училище № 7 м. 
Вінниці» (за участю 
корпорації «Снєжка- 
Україна» з професій: 
«Маляр», 
«»Ш тукатур», 
«Опоряджувальник 
будівельний», 
«Столяр»

ДНЗ «ВПУ №7 
м. Вінниці»

93.00 
в т.ч.
48.00 

інвестиц
45.00 
спец, 
фонд

30,00 30,00 40,00 193,00 145,00
(спец
фонд)

48,00
інвести

ції

Державний 
професійно- 
технічний 
навчальний заклад 
«Вінницьке вище 
професійне училище 
сфери послуг» 3 
професії «Ш вачка, 
Кравець, Закрійник»

Департамент 
освіти і науки 
облдержадміністра 
ції,

ДПТНЗ
«Вінницьке ВПУ 
сфери послуг»

610,00 
в т.ч.

330.00 
держ.б.
280.00 
спец, 
фонд

20,00 20,00 20,00 670,00 330,00
340,00
(спец.
фонд)



Зміст заходів
Відповідальні

виконавці

Термін виконання фінансування (тис.грн.) Джерела фінансування

2016 2017 2018 2019 2020 Всього Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші
кошти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всього по 8 розділу 3800.0

в т.ч
2000.0 - 
обл.бюд.

8702.00
в т.ч.
925.00- 
держ.бю д
4800.0- 
обл.бюд.
300.0 -  
місцев.
48.00- 
інвест.

27380.00
в т.ч.
21600.0 -  
держ.бю д 
3380,0- 
інвест.

46630.00
в т.ч
39950.00 
держ.бюд.
3380.00 
інвест.

26590.00
в т.ч
19800.00 
держ.бют.
3380.00 
інвест.

113102,00 82279,0
держ.бюд.

16735.00
в т.ч.
10135.00 
спец, 
фонд. 
6800,0- 
обл.бюд.

300.0

в т.ч.
300.00 
бюд. 
м.Він
ниці

13788
інвести
ції

Всього по розділах 1 та  8 3900,00 8802,00 72480,00 46730,00 26690,00 158602,00 82279,00 62235,00 300,00 13788,00

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК



Додаток 2 
до рішення 31 сесії обласної Ради 

7 скликання від 26 квітня 2018 року № 604

Зміни до розділу Програми „ЗАГАЛЬНА ХАРЕКТЕРИСТИКА 
Регіональної Програми підготовки кваліфікованих робітників на 2016-2020 роки”

1 Ініціатор розроблення Програми: Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

2
Дата, номер і назва розпорядчого 
документу органу виконавчої влади 
про розроблення Програми

Програму підготовки кваліфікованих 
робітників на 2016-2020 роки розроблено 
відповідно до Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 
року, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 
385 та Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2020 року

3 Розробник Програми Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

4 Співрозробники Програми

5 Відповідальний виконавець Програми Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

6 Учасники Програми

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Департамент фінансів 
облдержадміністрації, Департамент 
регіонального економічного розвитку 
облдержадміністрації, обласний та районні 
центри зайнятості, асоціація роботодавців, 
управління освітою райдержадміністрацій та 
міських рад, професійно-технічні навчальні 
заклади

7 Терміни реалізації Програми 2016-2020 роки

8
Перелік місцевих бюджетів, які 
приймають участь у виконанні 
Програми (для комплексних програм)

- державний;
- ооласний;
- інші джерела.

9
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього

158602,00 тис.грн.

9.1 в тому числі бюджетних коштів
- державний -82279,00 тис.грн.
- обласний -  62235,00 тис.грн.
- місцевий бюджет -  300,00 тис.грн.
- інші джерела - 13788,00 тис.грн.

- з них коштів обласного бюджету - 62235 тис.грн.

10 Основні джерела фінансування 
Програми

й .

- державний бюджет;
- обласний бюджет;
- позабюджетні надходження навчальних 
закладів;
- кошти громадських організацій;
- позабюджетні надходження закладів 
професійно-технічної освіти; _
- кошти підприємств та організацій;

інші джерела, незаборонені чинним 
законодавством.

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК



Додаток З 
до рішення 31 сесії обласної Ради 

7 скликання від 26 квітня 2018 р. № 604

Зміни та доповнення до ресурсного забезпечення Регіональної програми 
підготовки кваліфікованих робітників на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням 4 сесії 7 скликання обласної Ради від 11 лютого 2016 року №50

Обсяг коштів, які 
пропонуються 
залучити на виконання 
програми

Виконання програми Всього витрат на 
виконання 

програм
2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг ресурсів всього, 
в тому числі: 3900,0 8802,00 72580,00 46730,00 26590,00 158602,00

державний бюджет 0,00 929,00 21600,00 39950,00 19800 82279,00
обласний бюджет 2100,00 5725,00 47600,00 3400,00 3410,00 62235,00

Районні, міські (міст 
обласного значення) 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Кошти не бюджетних 
джерел 1800,00 1848,00 3380,00 3380,00 3380,00 13788,00

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК


