Інформаційна картка проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу

Назва проекту

С творення та матеріально-технічне
забезпечення діяльності інклю зивноресурсних центрів у Ж итомирській області

Ініціатор проекту

Ж итом ирська обласна держ авна адміністрація,
майдан ім. С.П. Корольова, 1, м. Ж итомир,
У країна, 10014,
код згідно з ЄДРПОУ 00022489

Замовник проекту
(у разі наявності)

Управління освіти і науки Ж итом ирської
обласної держ авної адміністрації, майдан ім.
С.П. Корольова, 12, Ж итомир, У країна, 10014,
код згідно з ЄД РП О У 02142974

П рограм а регіонального
розвитку

Розвиток лю дського потенціалу, напрям
інституції та мережі.

Н азва завдання Д ерж авної
стратегії регіонального
розвитку на період до 2020
року, якому відповідає проект

М одернізація системи освіти у частині
забезпечення підвищ ення якості та рівного
доступу населення до загальної середньої
освіти.

Регіони(и), територія(ї) або
Ж итомирська область
місто(а), що отримаю ть
вигоду від реалізації проекту
Тривалість проекту

12 місяців

Загальний бю дж ет

12 млн. грн

О чікуваний обсяг
фінансування проекту:

Разом

з держ авного бю дж ету

12,0 млн. грн.

з інш их дж ерел

.

Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі
проекту

—

1 рік

2 рік

1,274 млн. грн. 10,726 млн. грн.
—

—

Загальною
ціллю
даного
проекту
є
забезпечення
права
дітей
з
особливими
освітніми потребами на здобуття дош кільної та
загальної
середньої
освіти,
отримання
психолого-педагогічної допомоги, їх адаптації і
самореалізації в умовах навчального закладу та
суспільстві.
К онкретна ціль проекту - створення та
м атеріально-технічне
забезпечення
в
Ж итомирській області восьми ІРЦ задля

реалізації
механізму
вклю чення
дітей
з
особливими освітніми потребами в освітній
простір дош кільної, загальної середньої освіти
та забезпечення їх рівного доступу до якісної
освіти.

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

Діти з особливими освітніми потребами, їх
батьки, опікуни та всі фахівці, які задіяні у
наданні відповідної кваліф ікованої допомоги цільові групи.
Бенеф іціари - органи місцевого
самоврядування, органи управління освітою.

Відкриття в Ж итомирській області
восьми інклю зивно-ресурсних центрів, які
забезпечать права дітей з особливими
освітніми
потребами
на
здобуття
Очікувані результати проекту
дош кільної та загальної середньої освіти,
отримання
психолого-педагогічної
допомоги, їх адаптації і сам ореалізації в
умовах навчального закладу та суспільстві.
Реалізація проекту передбачає економічну
вигоду для закладів дош кільної та середньої
освіти, які не будуть витрачати власний ресурс
на оплату праці ф ахівців і реалізацію тих
функцій, що здійсню ватимуть ІРЦ. Крім того,
органи місцевого самоврядування отримую ть
додатковий м атеріально-технічний ресурс для
Економічна та/або бю дж етна
покращ ення стану інклю зивної освіти без
ефективність реалізації
використання
власних
коштів.
Надання
проекту
проф есійних
послуг закладам
дош кільної,
(наскільки дотичне)
середньої та проф есійної освіти логопедами,
психологами,
деф ектологами,
вчителями
лікувальної
фізкультури
централізовано
з
одного центру забезпечить цим закладам
економію кош тів на оплату праці відповідних
ш татних працівників, яких потрібно було б
утримувати, за відсутності ІРЦ.
Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

С оціальний вплив
(наскільки дотичне)

Реалізація проекту має важ ливе соціальне
значення, оскільки спрям ована на забезпечення
права дітей з особливими освітніми потребами
для здобуття ними якісної дош кільної та
загальної середньої освіти та отримання
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психолого-педагогічної допомоги, сприятиме їх
адаптації
та
сам оактуалізації
в
умовах
навчального закладу і позитивно впливає на
суспільні відносини.
Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

Реалізація проекту не несе навантаж ення на
навколиш нє природне середовищ е.

О сновна діяльність за
проектом

Визначення ОТГ та районів на території, яких
будуть розташ овані ІРЦ, місця їх будівництва.
П ідготовка та затвердж ення всіх необхідних
документів.
М атеріально-технічне та кадрове забезпечення
діяльності інклю зивно-ресурсних центрів у
Ж итомирській області.
В ведення в експлуатацію ІРЦ (проведення
будівельних робіт).

Актуальність проекту:
обґрунтування необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та
реалістичності виконання
проекту

А ктуальність проекту полягає в необхідності
виконання
держ авної
програми
по
забезпеченню
права дітей з особливими
освітніми потребами віком від 2 до 18 років на
здобуття дош кільної та загальної середньої
освіти, в тому числі у проф есійно-технічних
навчальних
закладах,
ш ляхом
проведення
комплексної
психолого-педагогічної оцінки
розвитку
дитини,
надання
психологопедагогічної
допомоги
та
забезпечення
системного
кваліфікованого
супроводж ення
компенсую чого
типу,
учнів
спеціальних
загальноосвітніх шкіл (ш кіл-інтернатів).
Реалізація проекту сприятиме впровадж енню
інноваційних технологій, методик та практик,
направлених
на
захист
вразливих
груп
населення
ш ляхом
підтримки
дітей
3
особливими
потребами та їх батьків у
відстою ванні права на рівний доступ до якісної
освіти, переходу на новий більш ефективний
рівень інклю зивної освіти.

Спромож ність забезпечити
стійкий результат реалізації
проекту

В подальш ому ф інансування діяльності
проекту здійсню ватиметься за рахунок коштів
місцевих бю джетів (утримання приміщ ень,
оплата енергоносіїв, заробітна плата
непедагогічних працівників) на підставі
укладання договорів між ОТГ і районами.

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

1 1 4 9 2 ,0 /9 5 ,8 %

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

•

5 0 8 ,0 /4 ,2 %

Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли
виданий)

відсутній

П отреба та наявність
необхідної дозвільної
докум ентації для реалізації
проекту

відсутні

Телефон, факс, електронна
Тел.: +380412475014, факс: +380412475075
пош та ініціатора (замовника)
E-mail: ztad m ® o d a.zt.gov.ua
проекту

Керівник ініціатора
проекту
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