
УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації

// 2021 року № 93?

Про внесення змін до розпорядження 
голови обласної державної адміністрації 
від 01 червня 2021 року № 426

Відповідно до статті 22 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, статті 9 Закону України „Про професійну (професійно-технічну) 
освіту”, методичних рекомендацій щодо формування та розміщення 
регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, 
схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року 
№ 994-р (зі змінами), протоколу засідання регіональної ради професійної 
(професійно-технічної) освіти від 18 листопада 2021 року № 3, з метою 
задоволення потреби-дп^приємств, установ, організацій області у кадрах:

Внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 01 червня 2021 року № 426 „Про затвердження прогнозних показників 
потреби в кадрах на регіональному ринку праці на 2021 - 2023 роки та обсягів 
регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та фахових 
молодших бакалаврів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, 
інших закладах освіти, фахівців у закладах фахової передвищої та вищої освіти, 
підвищення кваліфікації у закладах (установах) Рівненської області на 2021 рік” 
зміни, що додаються.

Голова адміністрації дальний Віталій КОВАЛЬ
ВІДД'Л



Додаток
до розпорядження голови 
облдержадміністрації

Зміни, що вносяться до розпорядження голови облдержадміністрації від 01 червня 2021 року № 426

1. У додатку 1 до розпорядження "Прогнозні показники потреби у кадрах на регіональному ринку праці 
на 2021 -2023 роки" пункти 2, 6, 16 викласти в такій редакції:

№
Найменування освітньо-кваліфікаційного рівня, 

вид економічної діяльності за професіями 
відповідно до класифікатора професій

Плановий рік 
(2021)

Рік, що настає за плановим 
роком (2022)

Перший бюджетний період 
(2023 рік)

прийом випуск
середньо

річна 
чисельність

прийом випуск
середньо

річна 
чисельність

прийом випуск середньорічна 
чисельність

в тому числі за напрямами підготовки:

"2
загальні професії електротехнічного 
виробництва 308 279 633 343 302 735 375 310 786";

"6 лісозаготівельні роботи зо 50 71 60 58 87 60 зо 96";
”16 сільське господарство 436 290 771 407 296 861 407 341 959".
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2. У додатку 2 до розпорядження "Обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та 
фахових молодших бакалаврів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти з 
урахуванням підготовки за професіями загальнодержавного значення Рівненської області на 2021 рік": назву 
графи третьої викласти в такій редакції: "Освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям економічної діяльності 
(спеціальність для фахового молодшого бакалавра)"; пункти 5, 9, 12, 13, 2, позиції "Підготовка молодших 
спеціалістів, всього у закладі професійної (професійно-технічної) освіти" та "Всього, підготовка молодших 
спеціалістів" викласти в такій редакції:

№
Назва закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти

Освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям 
економічної діяльності (спеціальність для фахового 

молодшого бакалавра)
прийом випуск

середньо
річна 

кількість

Орієнтовна 
середня 
вартість 

підготовки 
одного 

кваліфіко
ваного 

робітника та 
молодшого 
спеціаліста, 

гривень
Кваліфікований робітник

"5

Відокремлений структурний 
підрозділ "Рівненський технічний 
фаховий коледж Національного 

університету водного 
господарства та 

природокористування"

Підготовка робітничих кадрів, всього у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти 274 210 477 45 863";

загальні для всіх галузей економіки 85 46 150
загальні професії електротехнічного виробництва 57 53 127
виробництво електронної техніки 25 21 49
хімічне виробництво 50 22 54
будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи 57 68 97

"9 Рокитнівський професійний ліцей

Підготовка робітничих кадрів, всього у закладі 
професійної (професійно-технічної") освіти 177 152 372 43 727";

будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи 28 18 75
лісозаготівельні роботи ЗО 50 71
громадське харчування 60 56 109
сільське господарство 59 28 117



з

"12 Квасилівський професійний ліцей

Підготовка робітничих кадрів, всього у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти 235 163 452 40 505

загальні професії електротехнічного виробництва 55 44 116
автомобільний транспорт 60 50 121

громадське харчування 120 69 215

13
Державний професійно-технічний 
навчальний заклад "Сарненський 

професійний аграрний ліцей"

Підготовка робітничих кадрів, всього у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти

270 228 444 48 613";

загальні для всіх галузей економіки 90 90 205
автомобільний транспорт 60 56 115

швейне виробництво зо зо ЗО

сільське господарство 90 52 94

"2 Вище професійне училище № 22 
м. Сарни

Підготовка фахових молодших бакалаврів, всього у 
закладі професійної (професійно-технічної) освіти 60 49 92 35 315

Будівництво та цивільна інженерія 20 17 26
Автомобільний транспорт 40 32 66

Всього, підготовка фахових молодших бакалаврів 38 927".



3. У додатку 5 "Обсяги регіонального замовлення на підвищення кваліфікації у закладах (установах) 
Рівненської області на 2021 рік" пункт 1, позицію "Всього слухачів" викласти в такій редакції:

№ Назва закладу/установи Категорія слухачів
Обсяги регіонального 

замовлення (осіб)

"1
Рівненський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти Педагогічні працівники 17 505

в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти 
"Нова українська школа"

Педагогічні працівники 
відповідно до підпункту 2 
пункту 4 Порядку та умов 

надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа", 

затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 

04 квітня 2018 року № 237

2 537";

"Всього слухачів 22 743"

Петро КОРЖЕВСЬКИЙ


