
 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 29 квітня 2022 р. №  329-р 

Київ 

Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо формування та 

розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та 

робітничих кадрів 

 

1. Внести до методичних рекомендацій щодо формування та розміщення 

регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, 

схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. 

№ 994 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 23; 2018 р., № 50, ст. 

1760), — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 10 червня 2020 р. № 656, зміни, що додаються. 

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування та діє в 

період воєнного стану на території України. 

         Прем’єр-міністр України                   Д. ШМИГАЛЬ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2022 р. № 329-р 

ЗМІНИ, 

що вносяться до методичних рекомендацій щодо  

формування та розміщення регіонального замовлення  

на підготовку фахівців та робітничих кадрів 

1. У пункті 3 слова “за погодженням з регіональними радами 

професійної (професійно-технічної) освіти” виключити. 

2. У пункті 6: 

1) в абзаці першому слова “регіональних рад професійної 

(професійно-технічної) освіти” виключити; 
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2) абзац третій виключити. 

3. Пункт 9 викласти в такій редакції:  

“9. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, 

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та 

Севастопольської міських держадміністрацій визначають до 1 травня 

планового року зведені проектні обсяги регіонального замовлення та 

подають їх до 1 червня планового року органу виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам обласних, 

Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань 

бюджетної політики та фінансів для включення їх до проекту рішення про 

затвердження місцевого бюджету на плановий рік. 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські держадміністрації затверджують до 20 червня 

планового року обсяги регіонального замовлення. Міністерство освіти і 

науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і 

науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 

доводять до 1 липня планового року виконавцям регіонального замовлення 

обсяги регіонального замовлення на плановий рік.”. 

4. Пункт 11 викласти в такій редакції:  

“11. Зміни до регіонального замовлення затверджуються Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими держадміністраціями за поданням 

департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та 

Севастопольської міських держадміністрацій.” 


