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Вих.№ 569  

від 16.07.2021р. 

 

Інформація 

про розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, 

підвищення кваліфікації здобувачів освіти 
 

Згідно статті 5 Закону України  «Про  професійну (професійно-технічну) 

освіту» професійна (професійно-технічна) освіта здобувається громадянами 

України в державних і комунальних закладах професійної (професійно-

технічної) освіти безоплатно, за рахунок держави.  

Вище професійне училище № 41 м. Тульчина організовує харчування для 

здобувачів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми 

потребами, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій і збройних конфліктів, дітей із числа внутрішньо- переміщених осіб та дітей 

із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (стаття 22 Закону України «Про 

професійну (професійно-технічну) освіту». 

Керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за 

забезпечення належних умов праці та оплату праці здобувачів освіти на 

виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та 

виробничої санітарії відповідно до укладених із закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти договорів про навчально-виробничу практику( 

стаття 28 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»). 

Здобувачі освіти ВПУ № 41 м. Тульчина крім прав, передбачених Законом 

України «про освіту», мають право на: 

- безоплатне  користування  навчально-виробничою,  культурно-

спортивною, побутовою, оздоровчою базами закладу освіти; 

- матеріальну допомогу; 
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- оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з 

законодавством; 

- безоплатні  медичне  обслуговування,  користування  засобами  

лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я; 

- щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та 

після його закінчення; 

-безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби,, яка не дає змоги 

продовжити навчання за обраною професією. 

Професійна підготовка або перепідготовка осіб з інвалідністю 

здійснюється за рахунок коштів державного та/або регіонального замовлення з 

урахуванням медичних показань і протипоказань для подальшої трудової 

діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки здійснюється згідно 

з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії. 

Професійна підготовка або перепідготовка осіб з особливими освітніми 

потребами здійснюється за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та 

місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством (стаття 42). 

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, під час навчання 

перебувають на повному утриманні держави і забезпечуються цільовим 

фінансуванням витрат на їх утримання, умови яких визначаються Кабінетом 

Міністрів України (стаття 43). 

Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, 

які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, - до 

закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 

23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-

технічної) у державних та комунальних закладах освіти (стаття 44). 

П’ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання, виробничу 

практику та інші види практичного навчання здобувачів освіти закладів 

професійної (професійно-технічної ) освіти направляється на рахунок закладу 

освіти для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-

матеріальної бази, на соціальний захист здобувачів освіти, проведення 

культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи (стаття 50). 

Розмір плати за професійну підготовку кваліфікованих робітників 

(первинну професійну підготовку) понад державне замовлення, професійне 

(професійно-технічне) навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

робітників відповідно до договорів, укладених з юридичними та фізичними 

особами (стаття 51). 
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