
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
<*£ О-У 20 <£/ р. м' Київ № ^ £ -

Про затвердження Переліку закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, 
на базі яких у 2021 році будуть створені 
навчально-практичні центри сучасної 
професійної (професійно-технічної) освіти 
за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 року № 630 (із змінами), пункту 8 Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних 
центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО листопада 2016 року № 925 (із 
змінами), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 
червня 2012 року № 694 «Про затвердження Положення про навчально- 
практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного 
навчального закладу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 
2012 року за № 1109/21421 (із змінами), та на підставі рішення комісії з розподілу 
коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетною програмою 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально- 
практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» (код 
2211210) (протокол № 3 від 10.06.2021),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри сучасної 
професійної (професійно-технічної) освіти (далі -  НПЦ) у 2021 році, що 
додається.

2. Навчально-методичним (науково-методичним) центрам (кабінетам) 
професійно-технічної освіти надавати допомогу закладам професійної 
(професійно-технічної) освіти, перелік яких затверджено пунктом 1 цього 
наказу, в інформаційно-аналітичному та навчально-методичному супроводі 
діяльності створених НПЦ.



3. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій здійснити контроль за діяльністю закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, перелік яких затверджено пунктом 1 
цього наказу, в частині:

придбання сільськогосподарської та іншої техніки, обладнання, матеріалів 
та устаткування відповідно до переліків, погоджених роботодавцями та 
департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій;

створення НПЦ.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Гарбарука І.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки У країни 
в ід_____________2021 р. № __________

Перелік
закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри

сучасної професійної (професійно-технічної) освіти
у 2021 році

№
з\п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) 

освіти

Перелік професій, за якими планується 
створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

1 2 3 4 5 6
1 Вінницька область 

(лист від 28.04.2021 
№ 01-20-01/565)

ДПТНЗ «Козятинське 
міжрегіональне вище 
професійне училище 
залізничного транспорту»

«Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення»

1 000,0 700,0

2 Вінницька область 
(лист від 28.04.2021 
№01-20-01/565)

ДПТНЗ «Хмільницький 
аграрний центр професійно- 
технічної освіти»

«Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування»

1 000,0 700,0

3 Вінницька область 
(лист від 28.04.2021 
№ 01-20-01/565)

ДПТНЗ «Вінницьке вище 
професійне училище сфери 
послуг»

«Кухар», «Майстер ресторанного 
обслуговування»

1 160,0 732,0

4 Вінницька область 
(лист від 28.04.2021 
№01-20-01/565)

Вище художнє професійно- 
технічне училище № 5 
м. Вінниці

«Реставратор декоративно-художніх 
фарбувань, маляр»

774,0 542,0
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№
з\п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) 

освіти

Перелік професій, за якими планується 
створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

1 2 3 4 5 6
5 Волинська (лист від 

29.04.2021 
№ 3208/30/2-21)

ДНЗ «Нововолинський центр
професійно-технічної
освіти»

«Кухар», «Пекар» 5 140,0 3 600,0

6 Волинська (лист від 
29.04.2021 
№ 3208/30/2-21)

ДПТНЗ «Луцьке вище 
професійне училище»

«Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів»

2 899,8 2 029,9

7 Дніпропетровська 
(лист від 29.04.2021 
№237-0-5-21)

ДПТНЗ «Дніпровський 
центр професійно-технічної 
освіти»

«Майстер з монтажу та обслуговування 
систем відновлювальної енергетики»

8 297,2 5 808,0

8 Дніпропетровська 
(лист від 29.04.2021 
№ 237-0-5-21)

Кам'янське вище професійне 
училище

«Машиніст крана металургійного 
виробництва», «Машиніст крана 
(кранівник)», «Стропальник»

1 240,0 868,0

9 Дніпропетровська 
(лист від 29.04.2021 
№237-0-5-21)

ДПТНЗ «Криворізький 
навчально- виробничий 
центр»

«Швачка», «Кравець», «Закрійник» 800,0 560,0

10 Дніпропетровська 
(лист від 29.04.2021 
№237-0-5-21 )

ДНЗ «Криворізький центр 
професійної освіти 
металургії та 
машинобудування»

«Верстатник широкого профілю», 
«Оператор верстатів з програмним 
керуванням», «Токар», «Фрезерувальник»

3 000,0 2 100,0

11 Дніпропетровська 
(лист від 29.04.2021 
№ 237-0-5-21)

Центр підготовки і 
перепідготовки робітничих 
кадрів № 1 м. Кривий Ріг

«Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних 
машин та тракторів», «Слюсар з ремонту 
колісних тракторних засобів», «Машиніст 
екскаватора одноковшового», «Машиніст

1 220,4 854,3



з

№
з\п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) 

освіти

Перелік професій, за якими планується 
створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

1 2 3 4 5 6
бульдозера», «Машиніст скрепера», 
«Машиніст автогрейдера», «Слюсар- 
ремонтник»

12 Донецька
(лист від 28.04.2021 
№ 1109/0/161-21/01- 
22)

Краматорське вище 
професійне училище

«Кухар», «Кондитер», «Офіціант» 5 125,0 3 392,5

13 Донецька
(лист від 28.04.2021 
№ 1109/0/161-21/01- 
22)

ДНЗ «Маріупольський центр
професійно-технічної
освіти»

«Слюсар-ремонтник», «Слюсар з ремонту 
рухомого складу», «Машиніст крана 
металургійного виробництва», 
«Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування»

1 495,0 946,5

14 Житомирська 
(лист від 29.04.2021 
№ 235-0-5-21)

ДНЗ «Центр сфери 
обслуговування 
м. Житомира»

«Пекар», «Кондитер» 1 000,0 700,0

15 Житомирська 
(лист від 29.04.2021 
№235-0-5-21)

Коростишівський 
професійний аграрний ліцей

«Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 
(категорія А1, А2, В1)», «Тракторист- 
машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва 
(категорія А1)», «Плодоовочівник»

7 000,0 4 900,0
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№
з\п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) 

освіти

Перелік професій, за якими планується 
створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

1 2 3 4 5 6
16 Закарпатська 

(лист від 27.04.2021 
№ 06-7/1347)

Міжгірський професійний 
ліцей

«Адміністратор», «Черговий по поверху 
(готелю, кемпінгу, пансіонату)», 
«Покоївка»

669,0 468,0

17 Закарпатська 
(лист від 27.04.2021 
№ 06-7/1347)

Свалявський професійний 
будівельний ліцей

«Маляр», «Штукатур», «Лицювальник- 
плиточник»

1 074,9 752,4

18 Закарпатська 
(лист від 27.04.2021 
№ 06-7/1347 )

Вище професійне училище 
№ 3 м. Мукачево

«Верстатник широкого профілю», 
«Оператор верстатів з програмним 
керуванням», «Токар», «Фрезерувальник»

2 225,0 1 557,5

19 Запорізька 
(лист від 26.04.2021 
№ 08-32/1175)

ДНЗ «Михайлівське вище 
професійне училище»

«Кухар», «Пекар» 2 630,0 1 250,0

20 Запорізька 
(лист від 26.04.2021 
№ 08-32/1175)

ДНЗ «Бердянський 
машинобудівний 
професійний ліцей»

«Коваль ручного кування» 2 084,0 1 091,0

21 Запорізька 
(лист від 26.04.2021 
№ 08-32/1175)

ДНЗ «Багатопрофільний 
центр професійно-технічної 
освіти»

«Електрогазозварник» 4 998,0 2 666,0

22 Івано-Франківська 
(лист від 29.04.2021 
№236-0-5-21)

Вище художнє професійне 
училище № 3 
м. Івано-Франківська

«Столяр», «Верстатник деревообробних 
верстатів»

2 284,1 1 598,5
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№
з\п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) 

освіти

Перелік професій, за якими планується 
створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

1 2 3 4 5 6
23 Івано-Франківська 

(лист від 29.04.2021 
№236-0-5-21)

Брошнівський професійний 
лісопромисловий ліцей

«Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів»

1 347,6 920,9

24 Київська
(лист від 30.04.2021 
№ 11-13/2094/05/ 
32.02-2021)

ДПТНЗ «Білоцерківський 
професійний ліцей»

«Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики (електроніка)», 
«Радіомеханік з обслуговування та 
ремонту радіотелевізійної апаратури», 
«Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення»

2 744,0 1 921,0

25 Київська
(лист від 30.04.2021 
№ 11-13/2094/05/ 
32.02-2021)

ДПТНЗ «Переяслав- 
Хмельницький центр 
професійно-технічної 
освіти»

«Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва», 
«Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування»

10 620,0 7 405,6

26 Кіровоградська 
(лист від 30.04.2021 
№01-13/2363/02)

Піщанобрідський 
професійний аграрний ліцей

«Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва»

8 500,0 5 950,0

27 Луганська 
(лист від 27.04.2021 
№01/01.01-10-02060)

Вище професійне училище 
№ 92 м. Сєвєродонецька

«Кухар», «Кондитер» 8 500,0 5 950,0

28 Луганська 
(лист від 27.04.2021 
№01/01.01-10-02060)

Вище професійне училище 
№ 94

«Електромонтажник з освітлення та 
освітлювальних мереж», «Електромонтер 
з ремонту та обслуговування

2 058,5 1 395,7



6
00 

^
 

£ґ
 & Регіон Назва закладу професійної 

(професійно-техн ічної) 
освіти

Перелік професій, за якими планується 
створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

1 2 3 4 5 6
електроустаткування», 
«Електромонтажник силових мереж та 
електроустаткування»

29 Львівська 
(лист від 26.04.2021 
№ 5/5-4561/0/2-21- 
21.1.2)

ДПТНЗ «Червоненське вище 
професійне училище»

«Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва»

9 000,0 6 000,0

ЗО Львівська 
(лист від 26.04.2021 
№ 5/5-4561/0/2-21- 
21.1.2)

ДНЗ «Новояворівське вище 
професійне училище»

«Електрозварник», «Електрогазозварник» 1 952,7 1 022,8

31 Львівська
(лист від 26.04.2021 
№ 5/5-4561/0/2-21- 
21.1.2)

Турківський професійний 
ліцей

«Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування»

1 340,0 840,0

32 Львівська
(лист від 26.04.2021 
№ 5/5-4561/0/2-21- 
21.1.2)

ДНЗ «Львівське вище 
професійне політехнічне 
училище»

«Столяр будівельний» 2 110,6 1 456,6

33 Львівська 
(лист від 26.04.2021 
№ 5/5-4561 /0/2-21 - 
21.1.2)

ДНЗ «Львівське вище 
професійне училище 
побутового обслуговування»

«Швачка», «Кравець», «Закрійник» 1 521,8

__

1 050,8
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№
з\п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) 

освіти

Перелік професій, за якими планується 
створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

1 2 3 4 5 6
34 Миколаївська 

(лист від 29.04.2021 
№ 232-0-5-21)

ДНЗ «Первомайський 
професійний промисловий 
ліцей»

«Верстатник широкого профілю», 
«Оператор верстатів з програмним 
керуванням»

3 333,3 2 333,3

35 Миколаївська 
(лист від 29.04.2021 
№ 232-0-5-21)

Маринівський професійний 
аграрний ліцей

«Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 
(категорія А1, А2, В1, ОІ, Е1, СІ)», 
«Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування»

8 333,0 5 833,0

36 Одеська
(лист від 29.04.2021 
№697/01/52-02-02)

ДНЗ «Одеський професійний 
ліцей морського транспорту»

«Електрик судновий» 2 480,0 1 736,0

37 Одеська
(лист від 29.04.2021 
№ 697/01/52-02-02)

ДНЗ «Одеський професійний 
ліцей будівництва та 
архітектури»

«Реставратор декоративно-художніх 
фарбувань», «Реставратор декоративних 
штукатурок і ліпних виробів»

2 100,0 1 470,0

38 Одеська
(лист від 29.04.2021 
№ 697/01/52-02-02)

Березівське вище професійне 
училище Державного 
університету «Одеська 
політехніка»

«Електрозварник ручного зварювання» 3 604,0 2 522,8

39 Полтавська 
(лист від 28.04.2021 
№ 03.01-18/569)

ДНЗ «Гадяцьке вище 
професійне аграрне 
училище»

«Водій автотранспортних засобів 
(категорія С)»

5 677,0 3 974,0
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№
з\п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) 

освіти

Перелік професій, за якими планується 
створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

1 2 3 4 5 6
40 Полтавська

(лист від 28.04.2021
№03.01-18/569)

Вище професійне гірничо- 
будівельне училища

«Електрогазозварник» 2 410,6 1 688,1

41 Рівненська 
(лист від 26.04.2021 
№ 1908-03/01-09/21)

Вище професійне училище 
№ 1 м. Рівне

«Монтажник систем утеплення будівель», 
«Опоряджувальник будівельний», 
«Покрівельник будівельний», 
«Монтажник систем вентиляції та 
кондиціонування», «Ремонтник висотних 
частин будинків», «Реставратор 
декоративних штукатурок», 
«Вишкомонтажник»

3 298,6 1 814,2

42 Рівненська 
(лист від 26.04.2021 
№ 1908-03/01-09/21)

ДПТНЗ «Сарненський 
професійний аграрний 
ліцей»

«Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва», 
«Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування»

7 000,0 3 850,0

43 Сумська
(лист від 29.04.2021 
№01-17/5524)

ДПТНЗ «Сумський центр
професійно-технічної
освіти»

«Верстатник широкого профілю», 
«Оператор верстатів з програмним 
керуванням»

4 320,0 2 800,0

44 Сумська
(лист від 29.04.2021 
№01-17/5522)

ДПТНЗ «Шосткинське вище 
професійне училище»

«Кухар», «Кондитер», «Офіціант» 6 779,0 4 529,0
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№
з\п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) 

освіти

Перелік професій, за якими планується 
створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

1 2 3 4 5 6
45 Сумська

(лист від 29.04.2021 
№ 01-17/5523)

ДНЗ «Сумське 
міжрегіональне вище 
професійне училище»

«Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів», «Майстер з 
діагностики та налагодження 
електронного устаткування 
автомобільних засобів»

2 771,0 1 516,0

46 Тернопільська 
(лист від 28.04.2021 
№ 04-3582/32)

ДНЗ «Тернопільське вище 
професійне училище 
ресторанного сервісу і 
торгівлі»

«Пекар», «Тістороб», «Машиніст 
тістообробних машин», «Кондитер»

3 755,7 2 028,1

47 Тернопільська 
(лист від 28.04.2021 
№ 04-3582/32)

ДНЗ «Кременецький 
професійний ліцей»

«Швачка», «Кравець», «Закрійник», 
«Вишивальник»

357,0 214,2

48 Харківська 
(лист від 28.04.2021 
№ 01-50/3385)

ДНЗ «Регіональний 
механіко-технологічний 
центр професійної освіти 
Харківської області»

«Кухар», «Кондитер" 3 428,8 2 400,0

49 Харківська 
(лист від 28.04.2021 
№ 01-50/3385)

ДНЗ «Ізюмський 
регіональний центр 
професійної освіти»

«Токар», «Верстатник широкого 
профілю», «Фрезерувальник», 
«Шліфувальник», «Свердлувальник»

7 000,0 4 900,0

50 Херсонська
(лист від 28.04.2021
№01-01-58-
4913/0/21/323)

ДНЗ «Вище професійне 
училище № 2 м. Херсона»

«Столяр будівельний», «Верстатник 
деревообробних верстатів»

2 443,1 1 710,2
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№
з\п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) 

освіти

Перелік професій, за якими планується 
створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

1 2 3 4 5 6
51 Херсонська 

(лист від 28.04.2021 
№01-01-58- 
4913/0/21/323)

ДНЗ «Херсонський 
професійний суднобудівний 
ліцей»

«Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів»

1 311,8 918,3

52 Хмельницька 
(лист від 27.04.2021 
№ 58/31-29-2676)

ДНЗ «Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти 
сфери послуг»

«Кухар», «Кондитер» 4 200,0 2 520,0

53 Хмельницька 
(лист від 27.04.2021 
№ 58/31-29-2676)

Нетішинський професійний 
ліцей

«Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів», «Водій 
автотранспортних засобів»

7 000,0 4 900,0

54 Черкаська
(лист від 28.04.2021
№ 9475/02/11-01-25)

ДНЗ «Жашківський аграрно- 
технологічний професійний 
ліцей»

«Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 
«А 1», «А2», «В 1»

12 942,9 8 393,4

55 Чернівецька 
(лист від 30.04.2021 
№ 01-28/1155)

Вище професійне училище 
№ 3 м. Чернівці

«Технології виготовлення одягу», 
«Закрійник», «Кравець», «Квіткар», 
«Модистка головних уборів»

2 310,0 1 560,0

56 Чернівецька 
(лист від 30.04.2021 
№ 01-28/1155)

Професійно-технічне 
училище № 8

«Кухар», «Кондитер», «Офіціант», 
«Бармен»

1 430,0 998,7

57 Чернівецька 
(лист від 30.04.2021 
№ 01-28/1155)

Сокирянське вище 
професійне училище

«Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва», 
«Слюсар з ремонту колісниїх

4 520,0 3 160,0
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№
з\п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) 

освіти

Перелік професій, за якими планується 
створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

1 2 3 4 5 6
транспортних засобів», «Слюсар 
ремонтник», «Водій автотранспортних 
засобів»

58 Чернігівська 
(лист від 27.04.2021 
№ 01-01-24/3388)

ДНЗ «Ніжинський 
професійний аграрний ліцей 
Чернігівської області»

«Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів», «Машиніст крана 
автомобільного»

4 000,0 2 800,0

59 Чернігівська 
(лист від 27.04.2021 
№01-01-24/3388)

ДПТНЗ «Чернігівське вище 
професійне училище 
побутового обслуговування»

«Швачка», «Кравець», «Закрійник» 1 500,0 1 050,0

60 Чернігівська 
(лист від 27.04.2021 
№ 01-01-24/3388)

ДПТНЗ «Чернігівський 
професійний будівельний 
ліцей»

«Муляр», «Монтажник з монтажу 
сталевих та залізобетонних конструкцій»

1 000,0 700,0

61 м. Київ
(лист від 28.04.2021 
№ 005-517)

ДНЗ «Міжрегіональне вище 
професійне училище 
автомобільного транспорту 
та будівельної механізації»

«Машиніст землерийно-будівельних 
машин», «Слюсар з ремонту дорожньо- 
будівельних машин та тракторів», 
«Машиніст підіймально-транспортних 
машин (Слюсар з ремонту дорожньо- 
будівельних машин та тракторів, 
Машиніст крана автомобільного, Водій 
навантажувача, Водій транспортних 
засобів (категорія «С»)», «Слюсар- 
електрик з ремонту
електроустаткування(на автомобільному

6 008,8 4 197,3
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№
з\п

Регіон Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) 

освіти

Перелік професій, за якими планується 
створення НПЦ

Загальна 
вартість 

створення 
НПЦ, 

тис. грн

Сума 
субвенції, 
тис. грн

1 2 3 4 5 6
транспорті)», «Майстер з діагностики та 
налагодження електронного устаткування 
автомобільних засобів»

62 м. Київ
(лист від 28.04.2021 
№ 005-517)

Київський професійний 
енергетичний ліцей

«Машиніст крана (кранівник)», 
«Монтажник будівельних машин та 
механізмів», «Стропальник»

3 901,6 1 753,4

РАЗОМ 226 027,8 150 000,0

Генеральний директор 
директорату професійної освіти Ірина ШУМІК


