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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2017  № 1349

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

31 жовтня 2017 р. 

за № 1330/31198

Про затвердження документів щодо підготовки кадрів за
професіями загальнодержавного значення

Відповідно до статті 13 Господарського кодексу України, пунктів 4, 14 Порядку розміщення

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2013 року №  363, пункту 9 Порядку використання коштів,

передбачених у державному бюджеті для підготовки кадрів у професійно-технічних навчальних

закладах за професіями загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 12 липня 2017 року № 505, постанови Кабінету Міністрів України від 16
листопада 2016 року № 818 «Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення,

підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету» НАК АЗУ Ю:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) перелік документів, що надаються закладом професійної (професійно-технічної) освіти для

участі у відборі виконавців державного замовлення на підготовку кадрів за професіями

загальнодержавного значення;

2) форму державного контракту на надання послуг з підготовки кваліфікованих робітників

закладом професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення.

2. Департаменту професійної освіти (Кучинський М.С.) подати цей наказ на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр Л.М. Гриневич

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran91#n91
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/363-2013-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/363-2013-%D0%BF/paran45#n45
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/505-2017-%D0%BF/paran18#n18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/818-2016-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1331-17/paran3#n3
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

04.10.2017 № 1349

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

31 жовтня 2017 р. 

за № 1330/31198

ПЕРЕЛІК 
документів, що надаються закладом професійної (професійно-
технічної) освіти  для участі у відборі виконавців державного

замовлення на підготовку кадрів за професіями
загальнодержавного значення

1. Заявка закладу професійної (професійно-технічної) освіти для участі у відборі виконавців

державного замовлення на підготовку кадрів за професіями загальнодержавного значення
(додаток 1).

2. Довідка про діяльність учасника конкурсного відбору (додаток 2).

3. Копії ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним освітньо-кваліфікаційним
рівнем, свідоцтва про атестацію.

4. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців

та громадських формувань (ЄДР).

5. Проектні показники обсягу прийому та випуску за державним замовленням на підготовку
кадрів за професіями загальнодержавного значення.

6. Копії договорів (угод), що укладені між учасником конкурсного відбору та

підприємствами, установами, організаціями.

Директор департаменту  
професійної освіти М.С. Кучинський
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Додаток 1 
до Переліку документів, що надаються 

закладом професійної 
(професійно-технічної) освіти для участі 

у відборі виконавців державного 
замовлення на підготовку кадрів 
за професіями загальнодержавного 

значення 
(пункт 1)

ЗАЯВКА 
закладу професійної (професійно-технічної) освіти  для участі у

відборі виконавців державного замовлення на підготовку кадрів за
професіями загальнодержавного значення  

(подається на офіційному бланку закладу освіти)

Міністерство освіти і науки України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня  2013 року № 363 «Про

затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»

_____________________________________________________________________________ 
(повне найменування закладу освіти)

подає документи для участі у відборі виконавців державного замовлення на підготовку кадрів за

професіями загальнодержавного значення.

Додаток: на ____ арк.

________________________________ 

(посада) 

М.П. (за наявності)

________________________________  

(ініціали і прізвище)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/363-2013-%D0%BF
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Додаток 2 

до Переліку документів, що надаються 
закладом професійної 

(професійно-технічної) освіти для участі 

у відборі виконавців державного 

замовлення на підготовку кадрів 
за професіями загальнодержавного 

значення 

(пункт 2)

ДОВІДКА 
про діяльність

_______________________________________________________ 

(повне найменування закладу освіти)

1. Місцезнаходження.

2. Адреси електронної пошти, веб-сайту учасника конкурсного відбору.

3. Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності.

4. Прізвище, ім’я та по батькові директора.

5. Стисла історична та загальна довідка про учасника конкурсного відбору (обсяг - до 1

сторінки).

6. Перелік професій, за якими здійснюється підготовка  робітничих кадрів.

7. Матеріально-технічна база (навчальні корпуси, гуртожитки, спортивно-оздоровча база

тощо).

8. Контингент учнів.

9. Кадрове забезпечення.

Публікації документа
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