
 

Звіт  

 

про громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до переліку професій загальнодержавного 

значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного 

бюджету» 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 

обговорення 
Міністерство освіти і науки України 
 

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на 

обговорення 

Проєктом акта пропонується затвердити оновлений перелік професій 

загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за бюджетні 

кошти, зокрема: 

збільшити Перелік професій загальнодержавного значення, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 

р. № 818 (далі – перелік професій), з 25 до 46 професій; 

виключити з переліку 7 професій, які є не актуальними на ринку праці в 

умовах воєнного стану (бджоляр, виноградар, живописець, зварник, слюсар-

інструментальник, слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та 

тракторів, тістороб); 

доповнити перелік професій 28 професіями (вогнетривник, муляр, 

штукатур, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, маляр, 

електрогазозварник, електрозварник ручного зварювання, монтажник з 

монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, слюсар з ремонту сільськогосподарських  машин та 

устаткування, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, слюсар з ремонту 

рухомого складу, електромонтажник силових мереж та електроустаткування, 

електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування, 

електромонтер контактної мережі, слюсар з контрольно-вимірювальних 

приладів та автоматики (електромеханіка), електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування, кравець, закрійник, швачка, машиніст 

екскаватора, оператор верстатів з програмним керуванням, тракторист-

машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, 

машиніст автогрейдера, машиніст котка самохідного з рівними вальцями, 

машиніст укладача асфальтобетону, машиніст крана (кранівник), машиніст 

крана металургійного виробництва). 

Перелік професій загальнодержавного значення професіями оновлено 

професіями, що є найбільш затребуваними на ринку праці в умовах воєнного 

стану та повоєнної відбудови країни. 

Громадське обговорення проєкту проводилося у формі електронних 

консультацій.  

Матеріали розміщено в розділі «Громадське обговорення» офіційного 

вебсайту Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) з 18.05.2022. 
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Зауваження та пропозиції до проєкту приймалися до 02.06.2022 електронною 

поштою на електронну адресу: kovalenko@mon.gov.ua. 
 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні проєкту 

В обговоренні взяли участь ТОВ «Промислово-торговельна компанія 

ШАБО», Українська корпорація по виноградарству та виноробній 

промисловості «Укрвинпром», Асоціація «Виноградарі і винороби Одеської 

області», Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені             

П.І. Прокоповича», ГО «Фундація жінок пасічниць», ГО «Всеукраїнське 

братство бджолярів України», Т. Маховська, Ольга Гостенкова, Антоніна 

Сіладі, Акушко Л.В., Прохорова О.В.,  Білодід Р.П.,  Костенко С.В.,              

Лесик В.Є., Нещеретна Ю.Ю., Фесенко, Будник М. В.,  Авжабарова М. С., 

Кизим Г.М., Куліш Д.І., Лобатенко О. А., Ляшов Д. Г., Олешко В. Я.,       

Паршин М. В., Софіч О. В., Варнава С.Г., Килипко Д.М., Яніна Молібог, 

Валентина Філонова, АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», Колківський центр професійної 

освіти, ВПУ №34 м. Виноградів, Навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області, Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у Черкаській області, Навчально-методичний 

центр професійно-технічної освіти у Закарпатській області, Управління освіти 

і науки Волинської ОДА, ДПТНЗ «Київське ВПУ машинобудування та 

комп’юрерно-інтегрованих технологій», Національне агентство кваліфікацій. 

  

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти і 

науки України за результатами обговорення проєкту акта  
До Міністерства освіти і науки України надійшло більше 90 пропозицій 

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими 

здійснюється за кошти державного бюджету», які стосувалися: 

виключення професій із запропонованого переліку;  

доповнення переліку новими професіями; 

загальних пропозицій і рекомендацій до формування переліку професій 

загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти 

державного бюджету. 

 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

Зауваження і пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до переліку професій загальнодержавного 

значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету», 

враховано частково. 

Враховано пропозиції стосовно: 

професії «електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв 

сигналізації, централізації та блокування», яку включено до переліку 

професій; 

професій «бджоляр» та «виноградар», які пропонувалося не виключати 

з переліку професій; 

професії «електрозварник ручного зварювання», яку виключено з 

mailto:kovalenko@mon.gov.ua
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переліку професій; 

загальних рекомендацій до формування переліку професій 

загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти 

державного бюджету. 

Інші зауваження і пропозиції не враховано. Зокрема, не враховано 

пропозиції щодо не включення до переліку професій «муляр», «штукатур», 

«маляр», «електрогазозварник», «слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів», оскільки, на думку тих, хто надіслав пропозиції, вони мають 

фінансуватися з місцевих бюджетів. Водночас, відповідно до пункту 2 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 505 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти 

за професіями загальнодержавного значення» дозволено здійснювати 

протягом бюджетного періоду видатки на підготовку кваліфікованих 

робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної 

та/або комунальної власності одночасно з державного і місцевого бюджетів.   

 

 

Т.в.о. Генерального директора 

директорату професійної освіти                                               Вікторія КАРБИШЕВА 

 

 

 

 

 


