ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Назва проекту
Ініціатор проекту

Замовник проекту
(у разі наявності)

Забезпечення потреб ринку продукції закритих ґрунтів
кваліфікованими робітниками
Хмельницька обласна державна адміністрація
Адреса: 29005, Хмельницька область, м. Хмельницький, Майдан
Незалежності, Будинок Рад,
КОД ЄДРПОУ 22985083
Департамент освіти і науки Хмельницької обласної
державної адміністрації
29000, Будинок освіти, Майдан Незалежності, 1
м. Хмельницький, Код ЄДРПОУ 39091603
Програма - Розвиток людського потенціалу;
Напрям – Люди.

Програма регіонального
розвитку
Назва завдання
Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року,
якому відповідає проект
-

Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту

забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців та
робітничих кадрів для задоволення потреб регіонів з
урахуванням пріоритетів їх розвитку;
запровадження
навчання
і
профорієнтації
для
перепрофілювання та переорієнтації трудових кадрів
залежно від потреб регіонального 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
місто Хмельницький, Хмельницька область

(36 місяців)

Тривалість проекту

(4 720 000 грн)

Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

з державного бюджету

(3 720 000
грн)

(3 553 700 грн)

(83 150
грн)

(83 150 грн)

з інших джерел

(1 000 000
грн)

(500 000 грн)

(250 000
грн)

(250 000 грн)

Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

Загальна ціль: підвищення якості життя шляхом зайнятості
населення у сфері інноваційних технологій.

Конкретна ціль: адаптація професійно-технічної освіти
потребам швидкого розвитку ринку продукції закритих ґрунтів,
задовольнити потреби роботодавців кваліфікованими кадрами у
сфері нетрадиційного сільського господарства на закритих
ґрунтах.
Цільові групи:
Цільові групи проекту
- випускники 9-х та 11-х класів загальноосвітніх шкіл
та кінцеві бенефіціари
Хмельницької області;
проекту
- батьки випускників 9-х та 11-х класів загальноосвітніх
шкіл Хмельницької області;
- інженерно-педагогічні працівники (ІПП).
Кінцеві бенефіціари:
- діючі та потенційні підприємці регіонального ринку
продукції закритих ґрунтів;
- підприємства Хмельницької області, що виробляють
обладнання та надають послуги, дотичні до тепличного
господарювання;
- населення міста Хмельницького, Хмельницької області.
Результат 1.1 – Проведена інформаційно-просвітницька
Очікувані результати
робота щодо популяризації професій у сфері вирощування
проекту
продукції на закритих ґрунтах.
Результат 1.2 – Розроблено методологію підготовки
інженерно-педагогічних працівників та фахівців вирощування
продукції на закритих ґрунтах.
Результат 1.3 – Створено науково-практичну базу підготовки
фахівців вирощування продукції на закритих ґрунтах.
Результат 1.4 – Підготовлено інженерно-педагогічних
працівників та кваліфікованих робітників вирощування продукції
на закритих ґрунтах.
Проект є самоокупним та дозволить забезпечувати себе
Економічна та/або
розхідними матеріалами та постійно модернізовувати
бюджетна ефективність матеріально-навчальну базу відповідно до нових технологічних
реалізації проекту
тенденцій.
(наскільки дотичне)
Розвиток нетрадиційного сільського господарства закритих
ґрунтів у Хмельницькій області призведе до збільшення частки
регіональної продукції, поступове імпортозаміщення, а згодом
дозволить формувати експортні партії, що збільшить
надходження до місцевих бюджетів.
Втілення проекту покращить бюджетну ефективність
професійно-технічної освіти міста Хмельницького за рахунок
зростання кількості працевлаштованих за фахом випускників та
зменшення вартості навчання одного учня.
Регіональна спеціалізація активізує процес розвитку супутніх
Інші економічні вигоди галузей промислового виробництва міста Хмельницького та
(наскільки дотичне)
Хмельницької області.
Завдяки експлуатації твердопаливних котлів для обігріву
об’єктів закритого ґрунту, сировиною для яких може бути
солома та тріски деревини, витрати на опалення у собівартості
продукції становить - 18%.
Будівництво на базі ДНЗ «Вище професійне училище № 11

Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)
Основна діяльність за
проектом

м.
Хмельницький»
науково-практичної
виробничої бази
стимулюватиме розробку та польові випробування інноваційних
технологій у тепличному господарстві. Крім того база
працюватиме, як діюча теплиця і дозволить отримувати дохід від
200 до 500 тис. грн. щорічно.
Зростання кількості працевлаштованих за фахом випускників
закладів професійно-технічної освіти, у довгостроковій
перспективі підвищення рівня доходів населення та доступність
якісної вітчизняної продукції за помірними цінами.
- зростання частки екологічної продукції харчування;
- збільшення частки продукції вирощеної на закритих ґрунтах
призведе до зменшення деградації відкритих ґрунтів області.
Створення методології, навчально-виробничої бази та
підготовка кваліфікованих робітників вирощування продукції на
закритих ґрунтах.

Ринок
тепличних
культур
представляє
новітній
Актуальність проекту: перспективний напрямок ведення сільського господарства, який
обґрунтування
на разі швидко розвивається в регіоні.
необхідності, соціально- У Хмельницькій області і Україні в цілому склалася ситуація,
економічної
коли на ринку відсутні вітчизняні спеціалісти монтажу
спрямованості та
тепличних конструкцій та систем мікроклімату. Жоден ВУЗ чи
реалістичності
ПТНЗ не готують фахівців сфери тепличного господарства.
виконання проекту
Досі не розроблена методологія підготовки інженерно–

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

педагогічних працівників та Державні стандарти професійнотехнічної освіти для професій у сфері вирощування продукції у
закритих ґрунтах. Як наслідок 50% інвестицій у сучасних
плівкових тепличних конструкціях складають витрати на
закупівлю товарів, робіт і послуг іноземного виробника.
Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області
передбачає підтримку даного напрямку, про що зазначено в
стратегічній цілі: «Розвиток сільських територій та територій
навколо міст регіону» та операційних цілях «Підвищення
продуктивності сільськогосподарського сектору» та «Розвиток
можливостей для диверсифікації (доходів) сільського населення».
Поза тим реалізація цілей проекту дасть можливість
збільшення урожайних площ для потреб агропереробки, як однієї
з пріоритетних напрямків стратегічного розвитку міста
Хмельницький.
Фінансову сталість забезпечить робота науково-практичної
виробничої бази за рахунок продажу виготовленої продукції та
надання освітніх послуг представникам бізнес-середовища на
комерційній основі.
Інституційну сталість забезпечать Хмельницька обласна
державна адміністрація шляхом реалізації регіональної політики
згідно напрямків Стратегії регіонального розвитку Хмельницької
області на 2011-2020 рр., Департамент освіти і науки
Хмельницької обласної державної адміністрації, що є замовником
проекту та Департамент освіти та науки Хмельницької міської
ради, як виконавець та орган, що формує регіональне замовлення
на підготовку робітничих кадрів, ДНЗ «Вище професійне училище

№ 11 м. Хмельницький» на базі якого буде здійснюватися
професійна підготовка випускників 9-х та 11-х класів
загальноосвітніх шкіл.
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт
і послуг національного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)

3 416 000 грн., 73 %

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

1304 000 грн., 27 %

Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)

Відсутній

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту
Телефон, факс,
електронна пошта
замовника проекту
Керівник
ініціатора проекту
М.П. (за наявності)

•
•

Проектом передбачено отримання ДНЗ «Вище професійне
училище № 11 м. Хмельницький» ліцензії на підготовку
кваліфікованих робітників за новими професіями
Web: http://www.osvtakm.org,
E-mail: khmoblosvita@i.ua
Тел/факс (0382) 79–51–36
___________
(підпис)

О.О. Корнійчук
(ініціали, прізвище)

