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Інформаційна картка проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок 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

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
інших джерел
Загальна(загальні) та
конкретна(конкретні) цілі
проекту

Цільові групи проекту та

Створення учнівського готельно-туристичного центру на
базі Державного навчального закладу «Подільський центр
професійно-технічної освіти» м.Кам'янця-Подільського
Хмельницької області
Хмельницька обласна державна адміністрація
Адреса: 29005, Хмельницька обл., місто Хмельницький,
Майдан Незалежності, Будинок Рад
Код ЄДРПОУ 22985083
Державний навчальний заклад «Подільський центр
професійно-технічної освіти»
Код ЄДРПОУ 21319289
Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на
2011-2020 роки.
Програма регіонального розвитку «Розвиток людського
потенціалу». Завдання:
забезпечення підготовки висококваліфікованих
фахівців та робітничих кадрів для задоволення потреб
регіонів;
удосконалення структури зайнятості населення
шляхом підвищення якості робочої сили, розвитку її
професійної мобільності;
розвиток соціального партнерства та соціальної
відповідальності всіх суб'єктів у регіонах у контексті
забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу та
нагромадження людського капіталу;
утворення сучасних центрів професійної освіти 3
упровадженням новітніх технологій для пріоритетних
галузей економіки регіонів.
Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський

Разом

24 місяці
9985347,2
1 рік
4630792,6

2 рік
5354554,6

Створення ефективної та гнучкої системи підготовки
робітничих кадрів відповідно до потреб сучасного ринку
праці; модернізація матеріально-технічної бази Центру та
створення навчально-тренувальної бази з підготовки
кваліфікованих робітників сфери послуг для готельнотуристичної галузі.
Молоді люди віком від 15 до 21 років;
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кінцеві бенефіціари проекту

Очікувані результати
проекту

Економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту
(наскільки дотичне)

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)
Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)
Основна діяльність за
проектом

молодь з числа соціально вразливих категорій та дітей з
порушенням у розвитку.
Кінцеві бенефіціари - випускники загальноосвітніх
навчальних закладів та молодь з числа незайнятого
населення.
- підписання угод з соціальними партнерами готельнотуристичної галузі з метою створення навчальнотренувального центру сфери послуг;
- підписання договорів з організаціями-партнерами з
метою залучення інвестицій для створення сучасної
навчально-матеріальної бази Центру;
- підписання договорів співпраці з університетами,
підприємствами та іншими суб'єктами у галузі новітніх
технологій та новаторства;
- забезпечення якісними знаннями, уміннями та навичками
адаптації на робочих місцях випускників навчального
закладу;
- реконструкції навчального корпусу відділення сфери
послуг та харчових технологій у навчально-тренувальний
центр.
Реалізація заходів Проекту стане економічним поштовхом
для розвитку пріоритетних галузей міста та регіону
внаслідок забезпечення висококваліфікованою робочою
силою. Еотельно-туристична галузь зможе розширити
використання туристичних ресурсів із підвищення
привабливості об'єктів, які мають туристичний потенціал,
збільшити загальну чисельність обслуговування туристів
та відвідувачів, що, в свою чергу, принесе додаткові
доходи галузі; зростуть грошові надходження до бюджету
регіону та міста.

Реалізація заходів проекту забезпечить якість та
доступність послуг для громади міста, що сприятиме
розвитку людського потенціалу регіону в цілому. Проект
сприятиме створенню суспільного середовища, в якому
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування будуть зацікавлені в розвитку професійної
освіти міста, які готують компетентних працівників для
пріоритетних галузей.

Розробка спільного проекту з центром зайнятості
щодо співпраці та проведення спільних заходів з
профорієнтаційної роботи, моніторингу ринку праці;
перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого
населення.
Відкриття ліцензій на професії, які є
конкурентоспроможні на ринку праці регіону; створення
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маркетингової служби Центру з метою розробки стратегії
профорієнтаційної роботи та популяризації робітничих
професій.
Підписання договорів співпраці з університетами,
підприємствами та іншими суб'єктами у галузі новітніх
технологій та новаторства.
Розробка
графіку
стажування
педагогічних
працівників на підприємствах міста.
Розробка та погодження програми стажування
педагогічних працівників.
Проведення майстер-класів та конкурсів
професійної майстерності з питань впровадження новітніх
технологій.
Підготовка кошторису з реконструкції навчальних
кабінетів та майстерень з метою модернізації.
Проведення консультації з підприємствами сфери
послуг та готельно-туристичного бізнесу з метою
залучення до співпраці щодо створення навчальнотренувального центру та підписання договорів.
Підготовка кошторису з реконструкції відділення
сфери послуг та харчових технологій у навчальнотренувальний центр для професій готельно-туристичної
галузі.
Актуальність проекту:
обгрунтування необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та
реалістичності виконання
проекту

Сьогодні надзвичайно актуальним є питання забезпечення
реалізації стратегії освітньої галузі, спрямованої на
збереження і розвиток професійної освіти, використання її
переваг у людському зростанні та підвищенні якості життя.
Розвиток системи професійної освіти Хмельницької області
та міста Кам'янця-Подільського тісно пов'язаний із
докорінним оновленням законодавчої бази системи,
визначенням
фінансування
галузі,
запровадженням
державно-приватного
партнерства;
унормуванням
взаємовідповідальності провайдерів і замовників освітніх
послуг у забезпеченні професійної
підготовки кадрів;
розвитком договірних відносин між навчальними закладами
та організаціями різних організаційно-правових форм із
залученням матеріально-технічного і фінансового ресурсу
замовника;
формування
реального
регіонального
замовлення
на
підготовку
робітничих
кадрів
на
середньострокову та довгострокову перспективу за
професіями та кваліфікаціями.

Спроможність забезпечити
стійкий результат реалізації
проекту

Державний навчальний заклад «Подільський
центр
професійно-технічної освіти»
є навчальним закладом
третього атестаційного рівня, що забезпечує підготовку
учнів на основі базової загальної середньої освіти та повної
загальної середньої освіти кваліфікованих спеціалістів для
потреб
промислових
підприємств,
будівництва,
автомобільного транспорту, народного господарства та
підприємств сфери послуг Хмельницької області, а також
підготовку і перепідготовку та підвищення кваліфікації
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І громадян з числа незайнятого населення, які бажають
[ оволодіти робітничими професіями відповідно до їхніх
і покликань, інтересів, здібностей.
Центр як суб'єкт ринкових відносин функціонує одночасно
на двох ринках: ринку освітніх послуг і ринку праці й у
цьому особливість діяльності.
ДІ ІЗ «Подільський центр ПТО» є виробником освітніх
послуг у вигляді освітніх програм, які він пропонує па
ринку
Результатом
реалізації
освітніх
програм
є
випуск
| навчальним закладом «готового продукту» - фахівця з
відповідним професійним рівнем.
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)
Експертний звіт до проекту
будівництва
(ким, коли виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для реалізації
проекту
Телефон, факс електронна
пошта ініціатора (замовника)
проекту

9985347,2

Хмельницька обласна д е р ж а в н а адміністрація
Адреса: 29005, Х м е л ь н и ц ь к а обл., місто Хмельницький
Майдан Незалежності, Будинок Рад
Тел./факс (0382) 7 6 - 5 1 - 7 2

Е-гіїаіІ: ге§ас1т@ас1т-кт.доу.иа
Адреса веб-сайту: Ьир:/.%\чч\.асІиі-кпі.!іо\'.иа/
К о д / С д а Д О У 22985083 А

тора проекті/

г

Г ( з а ікіячністю)

Корнійчук О.О.

