
Звіт про громадське обговорення 

проєкту державного освітнього стандарту 

з професії 7129 «Робітник з комплексного обслуговування й 

ремонту будинків» 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 

обговорення 

Міністерство освіти і науки України. 

 

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

обговорення 

Проєкт стандарту розроблено Міністерством освіти і науки України 

відповідно до статті 32 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону України 

«Про професійну (професійно-технічну) освіту», підпункту 15 пункту 4 

Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, 

Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2021 р. № 1077. 

Проєкт державного освітнього стандарту з професії 7129 «Робітник з 

комплексного обслуговування й ремонту будинків» розроблено з 

урахуванням положень Кваліфікаційної характеристики професії 7129 

«Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків» (Випуск 87 

«Житлове та комунальне господарство населених пунктів» Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом 

Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 

від 14 червня 1999 р. №144), та Рамкової програми ЄС щодо оновлених 

ключових компетентностей для навчання протягом життя, схваленої 

Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу 17 січня 2018 

року. 

Громадське обговорення проводилося у форматі електронних 

консультацій. Проєкт державного освітнього стандарту з професії 7129 

«Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків» було 

розміщено на офіційному веб- сайті Міністерства освіти і науки України за 

посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-

obgovorennya-proyekt-derzhavnogo-osvitnogo-standartu-z-profesiyi-7129-

robitnik-z-kompleksnogo-obslugovuvannya-j-remontu-budinkiv 

Зауваження та пропозиції до проєкту державного освітнього стандарту з 

професії 7129 «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків» приймалися до 18 серпня 2022 р. на електронну адресу: 

lushyk@mon.gov.ua. 

 

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

науки України за результатами обговорення 

За період громадського обговорення надійшли наступні пропозиції та 

зауваження до проєкту державного освітнього стандарту з професії 7129 

«Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків». 
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Найменування Пропозиції до проєкту Спосіб врахування 

організації/установи державного освітнього МОНУ (повністю 
 стандарту з професії 7129 

«Робітник з 
комплексного 

обслуговування й 
ремонту будинків»  

враховано, частково 
враховано, 
обґрунтовано 
відхилено 

Навчально- Пропозиції редакційного 
характеру 

Повністю враховано 

методичний центр 

професійно-технічної 

освіти у 

Дніпропетровській 

області  

Державний 
професійно-технічний 
навчальний заклад 
«Полтавське вище 
професійне училище 
ім. А. О. Чепіги» 

Пропозиції до змісту 

результатів навчання РН8. 

«Виконувати роботи з 

благоустрою території» 

Повністю враховано 

 
4. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення 

Проєкт Державного освітнього стандарту з професії 7129 «Робітник з 

комплексного обслуговування й ремонту будинків» подано на погодження до 

Міністерства економіки України та до Спільного представницького органу 

роботодавців на національному рівні для надання зауважень і пропозицій. 


