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Додаток З
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ
регіонального розвитку «Сільський розвиток» спрямованого на реалізацію напряму, а
саме 4.2 «Підвищення якості життя у сільській місцевості», який може
реалізовуватися за рсіхунок коштів державного бюджету,
отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту

Ініціатор проекту

Замовник проекту (у
разі наявності)
Програма
регіонального розвитку
Назва завдання
Державної стратегії
регіонального розвитку
на період до 2020 року,
якому відповідає
проект

Створення сучасних умов для навчання та здобуття
практичних
навиків
учнів,
незайнятого
населення
територіальних громад на базі Вищого професійного училища №
36 с.Балин Хмельницької області
Хмельницька обласна держана адміністрація
29005, м. Хмельницький,
Майдан Незалежності, 2
Код 0382 Телефон: 76-50-24, факс: 76-51-72
Електронна пошта: геаас1т(®ас1т-кт.20У.иа
Департамент освіта і науки Хмельницької обласної дероісавної
адміністрації
Сільський розвиток
Реалізація завдань структур програми за напрям:
4.2. Підвищення якості життя у сільській місцевості
Перелік завдань Стратегії, на вирішення яких спрямована програма
проекту:
- - підтримка напряму «Підвищення кості оісиття у сільській
місцевості»
- забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців та
робітничих кадрів для задоволення потреб регіонів з урахуванням
пріоритетів їх розвитку;
- професійна орієнтація професійної молоді,
незайнятого
населення територіальних громад району на активність та
професійність у сфері підприємництва;
- створення нових видів послуг училищем з навчання
(проведення короткострокових
курсів, лекцій)
підприємницькій
діяльності, енергоефективності, органічному землеробству;
- забезпечення сталості та доступності оісителів сіл до
освітніх послуг через співпрацю із громадами району;
- стимулювання співробітництва між навчальним закладом,
підприємствами регіону і територіальними громадами;
- запровадження навчання протягом життя для перепрофілювапня

зо

Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету
з інших джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

Цільові групи проекту
та кінцеві бенефіціари
проекту

та переорієнтації трудових кадрів залежно від потреб
регіонального ринку праці;
- вивчення попиту щодо компетенції і кваліфікації працівників
регіонального та місцевого ринку праці;
- розроблення
програм професійно-технічного
навчання,
підготовки кадрів відповідно до потреб регіонального ринку праці;
- удосконалення структури зайнятості населення шляхом
підвищення
якості робочої
сили, розвитку
її
професійної
мобільності;
- створення короткострокових курсів з певної тематики з
доступом до них широкого кола громадськості;
- підвищення рівня обізнаності населення з питань організації та
провадження підприємницької діяльності.
Хмельницька область

Один, два, три роки
8002361,15 грн
Разом
7 935 197,15грн

1 рік 2 рік 3 рікмісцеве
7 935 197,15 грн. місцеве
фінансування
фінансування
7 935 197,15грн 1 рік 7 935 197,15 грн.
33 582 грн.
33 582 грн.
67 164 грн.
Проект на тему .«Створення сучасних умов для навчання та
здобуття практичних навиків учнів незайнятого
населення
територіальних громад на базі Вищого професійного училища №
36 с. Балин Хмельницької області» Програми
регіонального
розвитку «Розвиток людського потенціалу» спрямований на
реалізацію трьох основних взаємопов 'язаних напрямів, а саме: 4.1.
Люди; 4.2. Інституції та мерелсі; 4.3. Дослідження, має основну
мету забезпечити якість підготовки
висококваліфікованих
робітників аграрного виробництва в реальних умовах відповідно
до норм дуальної системи навчання в країнах Європи і включає
досягнення двох конкретних цілей:
Конкретна ціль 1. Створення сучасної матеріально технічної
бази для забезпечення якості навчання, практичної підготовки
робітників аграрного виробництва в реальних умовах відповідно
дуальної системи в країнах Європи.
Конкретна ціль 2.
Професійна орієнтація учнівської молоді, незайнятого населення
територіальних
громад району на навчання
підприємницькій
діяльності.
Учні Вищого професійного училища №36 с .Балин, які навчаються по
інтегрованій професії «Слюсар з ремонту с-г техніки та
устаткування; Тракторист - машиніст сільськогосподарського
виробництва категорії А1; А2; В1; В2;ВЗ»; Підготовка та
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перепідготовка з метою підвищення кваліфікації з категорій Е1; Е2;
Д1; СІ ; С2; незайнятого населення; жителі територіальних
громад Дунаєвецького району; окремі громадяни.
Очікувані результати від реалізації програми:
Очікувані результати
Конкретна ціль 1. Створення сучасної матеріально-технічної бази
проекту
для забезпечення
якості
навчання,
практичної
підготовки
робітників аграрного виробництва в реальних умовах відповідно
дуальної системи в країнах Європи.
Результат 1.1.
Висококваліфіковані фахівці з обслуговування та роботи на сучасній
сільськогосподарській техніці;
Результат 1.2.
Сучасні умови для навчання професійно-теоретичних
знань та
здобуття практичних навиків учнів;
Результат 1.3.
Висока
якість
підготовки,
перепідготовки
робітників
аграрного виробництва незайнятого населення відповідно ліцензій,
наявність та навчання підприємницькій діяльності незайнятого
населення;
Конкретна ціль 2.
Професійна орієнтація учнівської молоді, незайнятого населення
територіальних
громад району на навчання
підприємницькій
діяльності.
Результат 2.1.
Навчання
незайнятого
населення
територіальних
громад
підприємницькій діяльності та енергоефективності.
Результат 2.2.
Збільшення кількості зацікавленого населення
територіальних
громад
до
започаткування
власної
справи,
здійснення
підприємницької діяльності, покращення рівня зісиття;
Результат 2.3
Надання послуг по обробітку грунту та збиранню зернових
культур.
Впровадження проекту матиме такі переваги: скорочення
Економічна та/або
навчання,
що зменшить
бюджетні
витрати;
бюджетна ефективність термінів
впровадження
інноваційних
технологій,
методик
та
практик;
реалізації проекту
(наскільки дотичне)
Інші економічні вигоди Збільшення надходжень до бюджету училища за рахунок надання
дешевих послуг населенню та від плати за підготовку,
(наскільки дотичне)
перепідготовку незайнятого населення;
економія енерговитрат та енергоресурсів через підвищення знань
населення з енергоефективності;
Сприятиме створенню постійних робочих місць з високою
Соціальний вплив
продуктивністю
праці; забезпечить якість та доступність
(наскільки дотичне)
послуг для населення; забезпечить можливості
покращення
рівня життя сільського населення; сприятиме
підтримці
вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції;
Розвиток екологічного та органічного сільськогосподарського
Екологічний вплив
(наскільки дотичне)
виробництва.
Використання новітньої зарубіжної та вітчизняної техніки
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Основна діяльність за
проектом
Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та
реалістичності
виконання проекту
Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Очікувані витрати на
закупівлю товарів,
робіт і послуг
національного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень,
відсотків)

Очікувані витрати на
закупівлю товарів,
робіт і послуг
іноземного виробника,
які використовуються
під час реалізації
проекту (тис. гривень,
відсотків)

дасть можливість зменшувати викиди в навколишнє середовище.
Одним із шляхів покращення якості практичної підготовки
конкурентно-спроможних робітників для аграрного виробництва їх
відповідності
стандартам
і нормам європейського рівня є
забезпечення навчального закладу новим зарубіжним комбайном
Nен> Ноііапсі СК 7.90
та обладнання навчальної аудиторії для
вивчення нової вітчизняної та європейської техніки.

Училище має досвідчений педагогічний колектив спроможний
при створених на базі Вищого професійного училища №36 с. Балин
Хмельницької
області
сучасних умовах
забезпечити
якісну
підготовку робітників
аграрного виробництва відповідно до
дуальної системи в країнах Європи та забезпечити
стійкий
результат реалізації проекту.
Компанія Гамаюн (м.Київ, вул.Північно- Серецька, 3 завод «Квазар,
ТОВ «Гамаюн»»:
1. Стіл учнівський 2-місний без полиці зі змінною висотою,
1200*500*760мм+2 стільці зі змінною висотою(15 шт. *1647
грн=24705 грн);
2. Меблі корпусні для кабінету:
231078 секція кутова ШКУ-06,385*385*1860 мм- 1273 грн.
231070 шафа книжкова ШК-03,800*385*1860мм (2 шт.)-3756
грн.
231073 пенал закритий з полицями ШКУ- 01-1454 грн.
231083 шафа ШКН- 04,800*385*1300мм - 1395 грн.
231008 стіл робочий СР- 28, 1600*718*750 - 1273 грн.
231111 тумба мобільна з центральним замком Т-20 - ЗЦ,
420*554*590 мм -1819 грн.
231039 підставка під системний блок ДС - 01, 250*450 мм 252 грн.
02981 набір стендів «Державна символіка України» 2600*960
- 1674 грн. Загальна сума37 601 грн.
3 Освітні послуги. Людські ресурси - 87 582,06 грн.
3. Комбайн Мек Ноііапй СК 7.90- 7 392 000 грн.
4. ІІВР 65*1000/
ШР65*100
Фліп - чарт для крейди/маркеру магнітний на підставці,
65*100см - 1 319 грн.
5. СОМРОКТ СТР (крісло, тканина)- 1 323 грн.
4. Інтерактивний (мультимедійний) комплекс (бюджет):
Інтерактивна дошка Оиаі Воагй 79-18 900 грн.
Проектор -15 100 грн.
Кронштейн для проектора -1 150 грн.
Ноутбук 20 шт * 10500 грн. -210 000 грн.
5. Персональний комп'ютер:АКТІЖЕ Визіпезз Ріиз В55 у02
(В55у02)
Детальніше:Ьйр8://Ьагс1.го/еіка.сот.иа/аг11

3$

іпе_Ьич

Ь55\02 р13699814

10799 гривень
б.Мошпор 27" Ш 27\1Р68У(,)-15
6499 і ривень
7,Ішмшіект бесироводной їлчріссН МК220 Віаск К Ш (920-003169
Детальнше'Ьпр5://}іагі:і.гоШкаютдіа/1ошшсЬ уяіеіевз гок220 гш 920
пЛб'і р20К8і0 790-гр
8. 1 ірінтср Куоссга [іеозуь М3550ісіп ( 1 И Ш М З Ж 0 ) + Ш В саЬ
: Ьі^к://гогеіка.соів,щь/куосега: ш3550кі»Д 102гшгЗп10/р 13793957/
30770 гривень
9, У не Роиег\Уаікег іплеПег 700 Р8\У (10120214)
Дсишьпіше : Міра ://тг!Ж{ка.шм,ца/ро\УЄГ№а[кег 10120214/р6419260.
3531 гривень. Загальна сума 300 190 гри
10. І ірої р.імнс забезпеченні суму 41 824.09 грн:
10 Ргойжіопаї
- Е5ЕТ НОІ> 32 Аоііч'ішз
- МісгоьоЛ ОІГІСС
- УІСІСО5ІЦ(ІІ.О Р Ш X 9

Експерший звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільно?
І документації для

І

1Реалізація проекту їй потребує витрат на будівництв, відповідно
не потрібно замовляти експортнімі шіт
Додаткової дозвільної документації для реалізації проекту не
використовуємо

*

і реалізації проекту
; Телефон, ф яке,
| електронна пошта
і ініціатора (замовника)
' проекту

29005, м. Хмельницький,
Майдан Незалежності, 2
Код 0382 рдшфон: 76-50-24. факс: 76-51-72
І лектгонна поціта; гбшсіто.@а*іт-кт,єоу.ш

