
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

__________________                    Львів № ______________

Про затвердження обсягів 
регіонального замовлення на 
підготовку робітничих кадрів та
фахових молодших бакалаврів у 2022 році

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 
«Про утворення військових адміністрацій», статті 15 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану», статті 22 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 14 грудня 2016 року № 994-р «Про схвалення методичних рекомендацій 
щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку 
фахівців та робітничих кадрів» (зі змінами), враховуючи рішення Регіональної 
ради професійної (професійно-технічної) освіти при Львівській 
облдержадміністрації від 15 червня 2022 року (протокол № 1) та з метою 
задоволення потреб економіки регіону у кваліфікованих кадрах 

З О Б О В ’ Я З У Ю:
1. Затвердити обсяги регіонального замовлення на підготовку:
1.1. Робітничих кадрів та фахових молодших бакалаврів у закладах 

професійної освіти Львівської області у 2022 році згідно з додатком 1.
1.2. Фахових молодших бакалаврів у закладах фахової передвищої освіти 

Львівської області, які підпорядковані департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, у 2022 році згідно з додатком 2.

2. Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації довести
затверджені обсяги регіонального замовлення до закладів освіти та вжити 
заходів щодо їх корегування до 01 жовтня 2022 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
обласної військової адміністрації відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків. 

Начальник    М. КОЗИЦЬКИЙ



Додаток 1 

до розпорядження начальника  

обласної військової адміністрації  

від ____________ № ___________ 

ОБСЯГИ 

регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та 

фахових молодших бакалаврів у закладах професійної освіти 

Львівської області у 2022 році 

№ 

з/п 

Назва закладу 

професійної освіти 

Напрям економічної 

діяльності / 

освітньо-

професійний ступінь 

Назва професії / 

спеціальність 

Прийом 

(осіб) 

Випуск 

(осіб) 

8. 

Вище професійне 

училище № 29  

м. Львова 

автомобільний 

транспорт 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 
25 30 

автомобільний 

транспорт 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів. 

Електрозварник ручного 

зварювання. Водій 

автотранспортних засобів 

60 47 

громадське 

харчування 
Кухар. Бармен 25 29 

громадське 

харчування 
Кухар. Кондитер 25 23 

громадське 

харчування 
Кухар. Офіціант 25 21 

загальні для всіх 

галузей економіки 

Оператор з обробки інформації 

та програмного забезпечення 
25 0 

фаховий молодший 

бакалавр 
Автомобільний транспорт 20 28 

фаховий молодший 

бакалавр 
Харчові технології 15 30 

сфера 

обслуговування 

Перукар (перукар-модельєр). 

Візажист 
25 27 

сфера 

обслуговування 

Перукар (перукар-модельєр). 

Манікюрник 
25 26 

Всього: 270 261 
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