
ДНЗ «Охтирський центр професійно-технічної освіти» - це державний  
навчальний заклад, який знаходиться за адресою: вул. Жовтнева, буд. 17, м.Охтирка, 
Сумська область, 42700; навчальний підрозділ №2 - вул. Сосновий бір, буд. 6, м.Тростянець, 
Сумська область,; філія ліцею - вул. Коцюбинського, буд. 28, смт В-Писарівка, Сумська 
область. 

Державний  навчальний заклад «Охтирський центр ПТО» засновано відповідно до 
постанови Ради Міністрів СРСР від 2 серпня 1954, наказу начальника Сумського обласного 
управління трудових резервів №266 від 6 вересня 1954, на виробничій базі заводу 
«Промзв’язок» створено міське професійно-технічне училище. 

Згідно з наказом Сумського обласного управління професійно-технічної освіти від 
07.04.1977 №72 МПТУ №1, з 01.08.1977 перейменовано в ТУ №7. 

Згідно з наказом Сумського обласного управління професійно-технічної освіти від 
24.08.1984 №133 ТУ №7, з 01.09.1984 перейменовано в СПТУ №7. 

Згідно з наказом Сумського обласного управління професійно-технічної освіти від 
28.10.1993 №40 СПТУ №7, з 28.10.1993 перейменовано в ПТУ №7. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 4 червня 1997 року №192 «Про 
вдосконалення мережі професійно-технічних закладів в Сумській області», наказу Сумської 
обласної державної адміністрації, Управління освіти від 13 червня 1997 року №231 «Про 
ліквідацію ПТУ №26 м.Суми та ПТУ №44 смт. В-Писарівка» була створена філія 
професійно-технічного училища №7 м.Охтирка. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 4.10.2002 р. № 249 
професійно-технічне училище №7 реорганізовано з 14.10.2002 в Охтирський професійний 
ліцей. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.02.2008 р. № 131 
Охтирський професійний ліцей реорганізовано з 26.02.2002 р. в Державний професіино- 
технічний навчальний заклад «Охтирський професійний ліцей». 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 30.06.2009 №583 «Про 
припинення юридичної особи державного професійно-технічного навчального закладу 
«Тростянецький професійний ліцей» Сумської області», враховуючи подання Сумської 
облдержадміністрації від 05.02.2009 №01-17/349, з метою оптимізації мережі професійно- 
технічних навчальних закладів Сумської області, раціонального використання державного 
майна до ДПТНЗ «Охтирський професійний ліцей» приєднаний навчальний заклад 
Тростянецький професійний ліцей. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 18.07.2012 № 825 
«Про удосконалення механізму управління професійно-технічною освітою та її фінансового 
забезпечення» згідно із наказом управління освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації від 10.08.2012 № 584-00 «Про удосконалення механізму управління 
професійно-технічною освітою та її фінансового забезпечення» реорганізовано Державний 
навчально-технічний навчальний заклад «Охтирський професійний ліцей» шляхом зміну 
типу та йому встановлено повне найменування: ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ОХТИРСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ». 

Згідно із рішенням Державного комітету Ради Міністрів Української РСР з професійно-
технічної освіти в 1975 році у місті Охтирка створено Спеціальне професійне училище для 
підлітків, які потребують особливих умов виховання, яке відповідно до наказу Міністерства 
освіти України від 11.09.1995 № 268 «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 13 жовтня 1993р. № 859 «Про організацію діяльності спеціальних навчально-
виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання» 
реорганізовано та перейменовано на Професійне училище соціальної реабілітації м.Охтирки. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2017 № 1211 «Про 
реорганізацію професійного училища реабілітації м.Охтирка». Припинено юридичну особу 
Професійне училище соціальної реабілітації м.Охтирка шляхом приєднання до 
ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОХТИРСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ». Встановлено, що ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ОХТИРСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» є правонаступником 
майнових прав припиненого Професійного училища соціальної реабілітації м.Охтирка. 


