
 

 

 

 

 

 
 
 
Про погодження обсягів регіонального 
замовлення на підготовку фахівців               
та робітничих кадрів у 2020 році                    
у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти, що фінансуються з 
бюджету м. Одеси 

 
 
 
Відповідно до статей 32, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про професійно-
технічну освіту», розглянувши лист Департаменту освіти і науки Одеської 
обласної державної адміністрації від 11.06.2020 №868/01/52-02-02, з метою 
задоволення потреб у робітничих кадрах на ринку праці м. Одеси виконавчий 
комітет Одеської міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців та 
робітничих кадрів у 2020 році у закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти, що фінансуються з бюджету м. Одеси, згідно з додатком. 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Вугельмана П.В. 
  
 
 

Міський голова                                                                               Г. Труханов 
  
 
 
Керуюча справами                                                                            О. Оніщенко 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО: 



 
В.о. першого заступника  
міського голови        С.Г. Підгайний          
 
 
 
Заступник міського голови – 
директор департаменту фінансів     С.М. Бедрега 
 
 
 
Заступник міського голови                                              П.В. Вугельман 
 
 
 
Директор юридичного департаменту    І.П. Поповська  
 
 
 
Директор департаменту  
документально-організаційного  
забезпечення        М.В. Броварська 
 
 
 
 
Зав. сектору підготовки документів  
загального відділу департаменту  
документально-організаційного  
забезпечення         Н.М. Сорокіна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вик.: Скебало 725-35-93 
          (Становська 722-02-75) 
НС 19.06.2020 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№ 

 
Обсяги регіонального замовлення  

на підготовку фахівців та робітничих кадрів у 2020 році у закладах професійної (професійно-технічної)  
освіти, що фінансуються з бюджету м. Одеси  

 

№ 
з/п 

Повна назва закладу 
професійної  

(професійно-технічної) 
освіти 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень.  

(кваліфікований 
робітник) 

Напрям економічної 
діяльності  

Назва професії 

Обсяги 
регіонального 
замовлення на 

підготовку 
робітничих кадрів 
(осіб) на 2020 рік 

1. 

Державний навчальний 
заклад 

«Одеське професійно-
технічне училище 

машинобудування» 
 

Загальні професії для всіх 
галузей економіки 

Оператор з обробки інформації 
та програмного забезпечення. 

Офісний (конторський) 
службовець (бухгалтерія) 

- 

Агент з постачання - 
Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 
електроустаткування   

30 

Загальні професії 
електротехнічного 

виробництва 

Електрогазозварник ручного 
зварювання. 

Контролер зварювальних робіт    
30 

Автомобільний транспорт Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів  

30 

Підготовка робітничих кадрів (всього по закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти) 

90 



№ 
з/п 

Повна назва закладу 
професійної  

(професійно-технічної) 
освіти 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень.  

(кваліфікований 
робітник) 

Напрям економічної 
діяльності  

Назва професії 

Обсяги 
регіонального 
замовлення на 

підготовку 
робітничих кадрів 
(осіб) на 2020 рік 

2. 

Державний навчальний 
заклад «Одеське професійне 

училище залізничного 
транспорту та будівництва» 

Будівельні, монтажні і 
ремонтно-будівельні 

роботи 

Електромонтажник з 
освітлення та освітлювальних 

мереж.  
Електромонтажник силових 

мереж та електроустаткування  

50 

Столяр будівельний. Тесляр  25 

Залізничний транспорт Провідник пасажирського 
вагону 

50 

Підготовка робітничих кадрів (всього по закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти) 

125 

3. 

Державний навчальний 
заклад «Одеський 
професійний ліцей 

будівництва та 
архітектури» 

Загальні для всіх галузей 
економіки 

Оператор комп’ютерного 
набору. Офісний службовець 

(бухгалтерія)  
- 

Будівельні, монтажні та 
ремонтно-будівельні 

роботи 

Штукатур. Лицювальник-
плиточник. Маляр  

30 

Автомобільний транспорт  

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів. 

Електрозварник ручного 
зварювання  

30 

Реставраційні роботи  

Реставратор декоративно-
художніх фарбувань, 

декоративних штукатурок і 
ліпних виробів  

30 

Громадське харчування Кухар  30 



№ 
з/п 

Повна назва закладу 
професійної  

(професійно-технічної) 
освіти 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень.  

(кваліфікований 
робітник) 

Напрям економічної 
діяльності  

Назва професії 

Обсяги 
регіонального 
замовлення на 

підготовку 
робітничих кадрів 
(осіб) на 2020 рік 

Кондитер   30 
Підготовка робітничих кадрів (всього по закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти) 
150 

4. 

Державний навчальний 
заклад  «Одеський 
професійний ліцей 

морського транспорту» 

Загальні професії для усіх 
галузей економіки 

Електромонтер з ремонту та 
обслуговування 

електроустаткування 
25 

Загальні професії 
електротехнічного 

виробництва 

Коваль ручного кування. 
Електрогазозварник 25 

Суднобудування і 
судноремонт 

Слюсар-судноремонтник. 
Електрозварник ручного 

зварювання  
25 

Водний транспорт 

Матрос. Електрозварник 
ручного зварювання  50 

Моторист (машиніст). 
Електрозварник ручного 

зварювання 
50 

Торгівля та громадське 
харчування 

Кухар     55 

Підготовка робітничих кадрів (всього по закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти) 

230 

5. 

Державний професійно-
технічний навчальний заклад 

«Одеський професійний 
ліцей технологій та дизайну» 

 

Загальні професії для всіх 
галузей економіки 

Оператор комп’ютерного 
набору. Офісний службовець 

(бухгалтерія) 
- 

Оператор комп’ютерного 
набору. Фотограф (фотороботи) 25 



№ 
з/п 

Повна назва закладу 
професійної  

(професійно-технічної) 
освіти 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень.  

(кваліфікований 
робітник) 

Напрям економічної 
діяльності  

Назва професії 

Обсяги 
регіонального 
замовлення на 

підготовку 
робітничих кадрів 
(осіб) на 2020 рік 

Швейне виробництво 
Кравець 25 

Кравець. Вишивальник 25 
Швачка  25 

Сфера обслуговування 

Фотограф (фотороботи) 25 
Перукар (перукар-модельєр) 25 
Перукар (перукар-модельєр). 

Манікюрник 25 

Підготовка робітничих кадрів (всього по закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти) 175 

6. 
 

Державний навчальний 
заклад  «Одеський 

професійний ліцей сфери 
послуг 

Південноукраїнського 
національного педагогічного 

університету 
ім. К.Д. Ушинського» 

Загальні професії для всіх 
галузей економіки 

Оператор комп’ютерного 
набору. Офісний службовець 

(бухгалтерія)  
(інклюзивна група)   

10 

Агент з постачання    - 
Агент з постачання. Офісний 

службовець (бухгалтерія)   
- 

Швейне виробництво Кравець. Закрійник   30 

Сфера обслуговування 

Перукар (перукар-модельєр). 
Візажист    

30 

Перукар (перукар-модельєр)   30 
Перукар (перукар-модельєр). 

Манікюрник   
30 

Підготовка робітничих кадрів (всього по закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти) 

130 

7. Відокремлений  Водний транспорт Моторист (машиніст). Матрос 110 



№ 
з/п 

Повна назва закладу 
професійної  

(професійно-технічної) 
освіти 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень.  

(кваліфікований 
робітник) 

Напрям економічної 
діяльності  

Назва професії 

Обсяги 
регіонального 
замовлення на 

підготовку 
робітничих кадрів 
(осіб) на 2020 рік 

 
 
 
 
 

8. 

структуpний підpозділ 
«Училищe № 3  

НУ «ОЮА» 

Моторист (машиніст). Токар 30 
Підготовка робітничих кадрів (всього по закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти) 
140 

Відокремлений 
структурний підрозділ 

«Об'єднане вище професійно-
технічне училище сфери 

послуг НУ «ОЮА» 

Загальні професії для всіх 
галузей економіки 

Діловод. Адміністратор 30 
Адміністратор - 

Швейне виробництво Кравець 90 
Сфера обслуговування Перукар (перукар-модельєр) 120 

Підготовка робітничих кадрів (всього по закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти) 

240 

9. 

Державний навчальний 
заклад  «Одеське вище 
професійне училище 

автомобільного транспорту» 

Автомобільний транспорт 

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів. 

Водій автотранспортних засобів 
(категорія «С») 

185 

Слюсар із ремонту колісних 
транспортних засобів. Водій 

автотранспортних засобів 
(категорія «С»).  

Машиніст крана автомобільного 

25 

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів. Машиніст 

екскаватора одноковшового. 
Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С») 

25 

Підготовка робітничих кадрів (всього по закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти) 

235 



№ 
з/п 

Повна назва закладу 
професійної  

(професійно-технічної) 
освіти 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень.  

(кваліфікований 
робітник) 

Напрям економічної 
діяльності  

Назва професії 

Обсяги 
регіонального 
замовлення на 

підготовку 
робітничих кадрів 
(осіб) на 2020 рік 

10. 

Державний навчальний 
заклад «Одеське вище 

професійне училище торгівлі 
та технологій харчування» 

Громадське харчування 
Кухар 26 

Кухар. Кондитер 57 
Кондитер. Пекар  27 

Торговельно-комерційна 
діяльність 

Продавець продовольчих 
товарів. Контролер-касир 25 

Підготовка робітничих кадрів (всього по закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти) 135 

11. 

Державний навчальний 
заклад 

«Одеське вище професійне 
училище морського 

туристичного сервісу» 
 

Громадське харчування 

Кухар судновий 25 
Кухар судновий.  

Офіціант судновий 150 

Кухар судновий.  
Кондитер судновий 25 

Кухар судновий. 
Бармен судновий 25 

Офіціант судновий. 
Бортпровідник судновий 25 

Офіціант. Бармен судновий 25 
Кухар дитячого харчування - 

Сфера обслуговування 
Майстер ресторанного 

обслуговування 
25 

Підготовка робітничих кадрів (всього по закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти) 

300 

 Всього 1 950 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Керуюча справами             О. Оніщенко 
 
 
 
 

№  
з/п 

Повна назва  закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень.  

Спеціальність для фахового 
молодшого бакалавра 

Обсяги регіонального 
замовлення на підготовку  

фахового молодшого 
бакалавра (осіб) на 2020 рік 

1.  
Державний навчальний заклад «Одеське 

вище професійне училище морського 
туристичного сервісу» 

Підготовка фахових молодших 
бакалаврів (всього закладу 

професійної (професійно-технічної) 
освіти ) 

70 

18. Виробництво та  технології 70 

2.  

Відокремлений підрозділ «Об`єднане 
вище професійно-технічне училище 

сфери послуг Національного університету 
«Одеська юридична академія» 

Підготовка фахових молодших 
бакалаврів (всього по закладу 

професійної (професійно-технічної) 
освіти ) 

25 

18. Виробництво та технології 25 

3.  
Державний навчальний заклад «Одеське 

вище професійне училище торгівлі та 
технологій харчування» 

Підготовка фахових молодших 
бакалаврів (всього по закладу 

професійної (професійно-технічної) 
освіти ) 

40 

18. Виробництво та  технології 40 
  Всього 135 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вик.: Скебало 725-35-93 
          (Становська 722-02-75) 
НС 23.06.2020 


