Інформаційна картка проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від Європейського Союзу
Реконструкція будівлі колишньої ЗОШ №2 під навчальні
приміщення «Регіонального центру з вивчення іноземних мов»
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса
Шевченка по вул. Харчука 24 в м. Кременець Тернопільської обл.
Тернопільська обласна державна адміністрація
Ініціатор проекту
46021 м. Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8
Код ЄДРПОУ 00022622
Управління освіти і науки
Замовник проекту
Тернопільської обласної державної адміністрації
Адреса: 46021 м. Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8
Код Є Д Р Ш У :0 2 145903
"Розвиток людського потенціалу"
Програма регіонального
Напрям 4.2. Інституції та мережі.
розвитку
Назва проекту

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

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

Стратегічна ціль: 2 Територіальна, соціально-економічна
інтеграція і просторовий розвиток.
1. Створення на основі системи вищих навчальних закладів та
науково-дослідних установ системи навчання
(в т. ч. дистанційного) для осіб, які не мають вищої освіти,
короткострокових курсів з певної тематики з доступом до
них широкого кола громадськості.
2. Підвищення якості та рівня конкурентоспроможності вищої
освіти, забезпечення функціонування системи ступеневої
(аграрної, технічної, гуманітарної, тощо) освіти шляхом
створення в регіонах науково освітніх центрів.
м. Кременець і Кременецький район, прилеглі райони
Тернопільської, Рівненської, Хмельницької, Львівської,
Волинської областей.

36 місяців

Тривалість проекту

15 000 000 грн.

Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:

з державного бюджету

з інших джерел

%

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

15 000 000

5 000 000

5 500 000

4 500 000

11500000грн

4 000 000 грн

4 000 000 грн

3 500 000 грн

3 500 000 грн 1 000 000 грн

1 500 000 грн

1 000 000 грн

Через зміцнення матеріально-технічної бази, залучення
Загальна (загальні) та
сучасних технологічних засобів та обладнання проект націлений
конкретна (конкретні)
покращити доступність вивчення іноземних мов, створити умови
цілі проекту
професійного зросту науково-педагогічних працівників,
реорганізації кафедри та академії, розвитку транскордонних
відносин, міжнародних студентсько-молодіжних обмінів та
співпраці, сприяти проєвропейскому вектору політико-економічного
поступу держави.
Конкретною ціллю є збільшення програмного переліку
іноземних мов, викладацького і студентського контингенту, надання
ширшого спектру платних послуг через зростаючий попит до їх
вивчення у шкільної молоді, представників бізнесу та громадськості,
створення та використання сучасних технологій, підготовка фахівців
для сфери освіти, туризму, бізнесу та економіки.
Цільові групи проекту
та кінцеві бенефіціари
проекту

Студентська та учнівська молодь, представники бізнесу та
громадськості міста та району, керівники громадських організацій.

Очікувані результати
Створення центру з вивчення іноземних мов дасть можливість
проекту
реорганізувати кафедру у факультет, а академію до статусу
університету, збільшити студентський контингент, що позитивно
вплине на обсяг платних послуг і бізнесову галузь міста, підніме
рівень освіти сільської молоді з малозабезпечених сімей у регіоні.

Збільшення студентського контингенту безпосередньо впливає
Економічна та/або
на різні галузі економіки і бізнесові структури. Особливо це
бюджетна ефективність
стосується сфери послуг, торгівлі, транспорту, готельного бізнесу і
реалізації проекту
т. д. Це створює умови для додаткових відрахувань до бюджету
(наскільки дотичне)
міста, а також подальшого розвитку галузей економіки.
Підготовка фахівців дозволить зміцнити туристичну галузь
району, сприятиме її розвитку. Перекладацька діяльність кафедри
•
сприятиме розвитку транскордонних відносин та співпраці, надасть
суттєву допомогу громадським організаціям, а в перспективі стане
методичним і посередницьким центром для розвитку
міжнаціональних відносин.
Підготовка кваліфікованих фахівців, навчання представників
Інші економічні вигоди
громадськості, керівників бізнесових структур безпосередньо
(наскільки дотичне)
вплине на якість міжнародних культурних, економічних зв’язків,
забезпечить їх сталий розвиток. У зв’язку з активною інтеграцією
України у Європейський союз наявність фахових педагогів,
перекладачів, інших спеціалістів з міжнародних відносин є
затребуваною у сфері культури, освіти й економіки.
Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Зміцнення матеріально-технічної бази академії сприяє
подальшому розвитку навчального закладу, який на даному етапі
переживає третє відродження. Усі попередні періоди його занепаду і
трансформації негативно впливали на економіку міста і району,
створювали соціальну депресивність, а також передумови для

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

Основна діяльність за
проектом
Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та
реалістичності
виконання проекту
*

стагнації.
Аналіз столітніх соціальних амплітуд показує, що рівень
культури, міжнаціональні та економічні зв’язки, а також історія
краю тісно пов’язані із діяльністю Кременецького вищого
навчального закладу. Його трудовий колектив на сьогодні нараховує
більш як 400 працівників, на різних формах навчання задіяні 2300
студентів, в основному із незаможних сімей сільської місцевості.
Реалізація проекту дає можливість покращити вище наведені
показники на 10 відсотків, створити умови для реорганізації
навчального закладу у майбутньому.
Створення ще одного, додаткового навчального корпусу для м.
Кременець ніяких екологічних загроз не несе. Організований на базі
колишньої загальноосвітньої школи №2 заклад не збільшить
каналізаційні навантаження.
Проектом планується облаштувати площадки і газони,
ліквідуються стихійні смітники на прилеглій території, оновляться
застарілі інженерні мережі. Покращиться естетичний вигляд
туристично цікавої вулиці міста. Догляд за приміщенням і
територією набере системного характеру. 3 метою екологічної
безпеки територію планується облаштувати світлодіодною
підсвіткою з використанням сонячної енергії, а дахову частину
приміщення обладнати сонячними батареями для акумулювання
енергії з наступним використанням за призначенням.
Надання послуг у сфері освіти.

Проект актуальний і відповідає Державній стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року і завданням
передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня
2014 року № 385, а також плану заходів на 2015-2017 роки з
реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 07 жовтня 2015 року №821 та програмам регіонального розвитку,
що передбачають розвиток інноваційної економіки та інвестицій
сільських територій, людського потенціалу, туризму,
загальноукраїнської солідарності. Через підготовку людського
потенціалу, а саме мережі та інституцій, проект передбачає реальну
підтримку про європейського політико-економічного спрямування.
Реалізація проекту на новий рівень ставить пропаганду знань і
рекламує актуальність щодо володіння іноземними мовами,
сприятиме налагодженню транскордонних зв’язків в усіх сферах
суспільного життя. Урізноманітнить підготовку спеціалістів для
сфери освіти, потреб громадськості та економіки. Як результат
покращиться якісний і кількісний викладацький склад, будуть
створені умови для їх професійного росту, процесам підготовки і
перепідготовки, збільшиться студентський набір, набудуть
популяризації нові форми навчання (дистанційне, індивідуальне,
вечірнє і т. п.). По його завершенню створяться умови для
реорганізації кафедри та академії. Проект забезпечить викладачів і
студентів нормативними навчальними площами, інноваційними
технологіями і новітнім обладнанням. Реалізація проекту на якісну

основу поставить існуючі та розвиватиме нові міжнаціональні
відносини і транскордонне співробітництво, запровадить міжнародні
студентські обміни, розширить програмний перелік профільних
спеціальностей. Сьогодні існує потреба не тільки у підготовці
педагогічних кадрів. 3 розвитком туристичної галузі в регіоні,
зростаючим потоком туристів з Європи і запровадженням без візу,
виникає запит на перекладацьку діяльність, комплектацію
гурагенств і бюро спеціалістами суміжних професій, в тому числі і
мовного супроводу.
На потребу створення «Центру» впливають зростаючі
міграційні процеси, свобода пересування, мобільність робочої сили і
бізнесу, їх транскордонний характер. Ефективне забезпечення цих
чинників безпосередньо впливає на добробут і матеріальну
забезпеченість громадян, а, в кінцевому результаті, їх вирішення
лежить у площині мовного порозуміння.
Із приходом в регіон іноземного капіталу, створенням
спільних підприємств з переробки, транспортування та експорту
продукції знання мов сусідніх Європейських держав набуває нових
важливих значень. Цьому також сприяють Європейські
транскордонні програми по залученню коштів Комісії Євросоюзу, як
інструмента добросусідства. Ширшими стають міжнародні зв’язки
місцевих підприємців, що спонукає їх до партнерства у сфері
економіки, ведення ділової документації. Для досягнення успіху все
це вимагає ґрунтовних і професійних філологічних знань. Тому у
викладених аспектах вбачаємо актуальність запропонованого
проекту.
Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Навчальний корпус є власністю Тернопільської обласної ради і
після завершення проекту залишиться в її оперативному управлінні,
а балансоутримувачем - Кременецька обласна гуманітарнопедагогічна академія ім. Тараса Шевченка, яка в межах щорічного
бюджетного фінансування забезпечить подальшу експлуатацію
об’єкта.

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

12 000 000 грн., що складає 80 % від вартості проекту.

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

3 000 000 грн., що складає 20 % від вартості проекту.

/
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Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)

Експертна оцінка застаріла (втрачено трьохрічний термін її дії).

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту

Проектно-кошторисна документація, виготовлена у 2006 році,
вимагає перерахунку на нові ціни.

Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту

Телефон: +38(0352)52-07-88; Факс: 52-31-92
Електронна адреса:oda@te.gov.ua
Телефон: +38(0352)52-23-53; Факс: 25-27-28
Електронна адреса: іоЬІо$уіїа@икгро$і. иа

Заступник голови обласної
Ю.З. Юрик
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