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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
М айдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 26-08-35 

E-mail: roda@ rv.gov.ua К одЄД РП О У  13986712

На № 1436 від 06.03.2015 Рівненська обласна рада

Рівненська обласна державна адміністрація на виконання рішення 
Рівненської обласної ради „Про Програму реалізації проекту „Покращення 
системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону” в 
рамках Програми Європейського Союзу „Підтримка політики регіонального 
розвитку в Україні” ” інформує наступне.

З метою ефективного використання коштів гранту в рамках проекту 
„Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського 
субрегіону”, за співфінансування Програми Європейського Союзу „Підтримка 
політики регіонального розвитку в Україні та на виконання Грантового 
контракту зовнішньої діяльності Європейського Союзу від 19 серпня 2014 року 
№ 2014/346-207 управлінням освіти і науки облдержадміністрації розроблено 
Програму реалізації проекту „Покращення системи підготовки кадрів для потреб 
економіки Волинського субрегіону” в рамках Програми Європейського Союзу 
„Підтримка політики регіонального розвитку в Україні” (далі - Програма).

Відповідно до п. 1. Програми управління освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації, управління освіти, науки та молоді Волинської 
облдержадміністрації та Волинський ресурсний центр упродовж періоду від 
прийняття програми до 25 січня 2017 року забезпечили виконання наступних 
заходів передбачених Грантовим контрактом:

проведено семінар для узгодження методології дослідження ринку праці 
Рівненської та Волинської областей. У ньому взяли участь експерти-практики, 
що працюють в галузі прогнозування ринку праці, науковці та представники 
партнерів проекту. Захід було направлено на акумулювання кращих практик 
дослідження ринку праці та вироблення пропозицій для проведення дослідження 
ринку праці Волинського субрегіону;

проведено круглий стіл для узгодження особливостей дослідження ринку 
праці. Під час засідання круглого столу здійснено попередню оцінку структури 
зайнятості населення та відібрано види економічної діяльності для проведення 
дослідження ринку праці, крім того узгоджено інструменти та масштаб 
дослідження ринку праці;

проведено дослідження регіонального ринку праці (зі сторони попиту). З 
цією метою опитано 1562 роботодавці з Волинської та Рівненської областей, які

Рівненська обласна державна адміністрацій
P^BWA-O І О/УІУ І -ОО/ І і  £5Ї£4 OV.U і .£ .М  і і

ІНШІЇ і!
118123 SS Іі

B t a l g i R i l i M l ! !  BUIES

iliiiliillili ill»І ІШІ1ІІІІІІІ is і II

ИвнЕНСЬКА ОБЛАСНА P Ад 

Of Dot ?■:>
II

mailto:roda@rv.gov.ua


працевлаштовують ЗО і більше працівників, а також проведено 14 засідань 
фокус-груп регіональних експертів з 14 ключових галузей економіки субрегіону;

проведено дослідження регіонального ринку праці (зі сторони пропозиції). 
Всього опитано 400 безробітних субрегіону та 400 випускників професійно- 
технічних навчальних закладів. За результатами досліджень регіонального ринку 
праці підготовлено аналітичні матеріали, презентація яких відбулась у лютому 
2016 року в приміщенні Рівненської обласної державної адміністрації. 
Результати дослідження видрукувано окремою брошурою та поширено серед 
зацікавлених сторін, що працюють з линком праці та потребують прогнозованих 
показників щодо його стану та потреби (центри зайнятості, керівники 
професійно-технічних навчальних закладів та ін.). На підставі даних проведеного 
дослідження регіонального ринку праці Рівненської та Волинської областей, 
вивчення потреб і навчальних можливостей професійно-технічних навчальних 
закладів кожної області -  визначено напрямки професійної підготовки, які 
найбільше потребують переоснащення навчальних майстерень. На основі цих 
даних підготовлено перелік необхідного обладнання для майстерень професійно- 
технічних навчальних закладів, яке включено до запиту на проведення тендерних 
торгів;

розроблено інформаційно-пошукову систему про ринок праці субрегіону у 
вигляді спеціального пошукового інтернет-модуля на базі сайту 
www.kariera.in.ua (адміністрування сайту здійснюється Волинським ресурсним 
центром). Інформаційною основою для пошукової системи є масив даних, 
отриманих в результаті проведення дослідження регіонального ринку праці;

розроблено онлайн систему для тестування професійної придатності. 
Тестування професійної придатності є важливою складовою для правильного 
вибору професії. Воно дає змогу покращити профорієнтаційну роботу серед 
молоді не лише в регіоні, де реалізується проект, а завдяки онлайн доступу -  
доступне по всій території України. Тестова система розроблена у вигляді 
спеціального пошукового інтернет-модуля на базі сайту www.kariera.in.ua. Вона 
включає такі методики тестування: Аиференційно-діагностичний опитувальник, 
професійно-діагностичний опитувальник, методику вивчення мотивів вибору 
професії, методику „Карта інтересів”, методику вивчення темпераменту 
Г. Айзенка, методику вивчення характерологічних рис особистості, методику 
визначення професійно важливих рис характеру особистості, методику 
визначення загальних творчих здібностей людини та інші;

завершено проведення серії тренінгів з методики навчання підприємництву 
для викладачів економіки професійно-технічних навчальних закладів обох 
областей. Тренінг направлено на покращення навичок викладання економічних 
дисциплін, що сприятиме навчанню учнів професійно-технічних навчальних 
закладів з питань створення власного бізнесу. Серія тренінгів включала цикл з 
дводенних навчань розроблених КОГО „Західноукраїнський регіональний 
навчальний центр” (м. Львів), які включали:

тренінгові матеріали з методик навчання підприємництву для викладачів 
економіки;
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методичні рекомендації щодо курсу навчання з розвитку підприємництва; 
основи ігротехніки -  комп’ютерні економічні ігри в навчальному процесі; 
розроблено та видрукувало „Порадник для молоді „Самостійний пошук 

роботи”. За допомогою спеціалістів у сфері профорієнтації, психологів, 
представників центрів зайнятості субрегіону зібрано матеріали за такими 
напрямками: алгоритм пошуку роботи; підготовка резюме; телефонні переговори 
з роботодавцем; співбесіда з роботодавцем; працевлаштування; адаптація на 
новій роботі. Підготовлено список з метою розповсюдження порадника 
представникам зацікавлених сторін Рівненської та Волинської областей;

розроблено та видрукувано збірник методичних рекомендацій з розвитку 
підприємництва -  посібник „Конспекти занять з розвитку підприємництва”. 
Підготовлено список для розповсюдження представникам зацікавлених сторін 
Рівненської та Волинської областей;

завершено проведення серії тренінгів з підвищення якості роботи для 
співробітників Центрів кар'єри при професійно-технічних навчальних закладах. 
Зазначена серія тренінгів спрямована на покращення профорієнтаційної роботи з 
учнями професійно-технічних навчальних закладів з питань формування 
активної позиції на ринку праці, а також стимулювання зайнятості, 
самозайнятості через створення власної справи. Тренінгова серія включала цикл 
з дводенного тренінгу щодо ефективної організації роботи Центрів кар’єри та 
триденного тренінгу з передачі методології формування в учнів активної позиції 
на ринку праці. Тренінги проведено для представників професійно-технічних 
навчальних закладів у Рівненській та Волинській областях;

завершено проведення 5 вебінарів для молоді з питань започаткування 
власної справи. В ході вебінарів було розглянуто такі теми:

Бізнес. Що це таке? Де взяти ідею для бізнесу (які переваги бізнесу перед 
роботою найманим працівником, чим відрізняється бізнес від самозайнятості, які 
ризики в бізнесовій діяльності);

„З чого почати? ” (д^ взяти гроші, як краще працювати: самому чи в 
команді);

Реєстрація бізнесу (форми реєстрації бізнесу, види податків тощо);
Невдача;
Формула успішного Старт-апу.
Учасниками кожного вебінару стали близько 300 глядачів; 
виготовлено 4 мотиваційні відео-ролики тривалістю до 6 хвилин з 

розповідями молодих підприємців про те, як вони починали свою справу. 
Завдання відеороликів -  продемонструвати, що в нашому субрегіоні живуть 
молоді люди, які завдяки своїм старанням змогли досягти успіху. Історії молодих 
та самодостатніх бізнесменів спрямовані на формування активної позиції молоді 
на ринку праці, мотивування молодих глядачів спробувати себе в 
підприємництві, започаткувати власну справу. Матеріали відеороликів 
розміщено на сайті www.kariera.in.ua;

проводиться підготовка технічного завдання для закупівлі послуг з 
розробки 5 мультимедійних навчальних курсів;
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здійснюється підготовка технічних вимог щодо закупівлі спецодягу для 
учнів професійно-технічних навчальних закладів.

На виконання п. 2 Програми управління освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації подало відповідні документи для затвердження частки 
співфінансування проекту в сумі взятих зобов’язань по Грантовому контракту -  
110 130 Євро. Також, вжито заходів щодо забезпечення частки співфінансування 
партнером проекту -  управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної 
державної адміністрації та авансування 10% витрат від проекту щодо третього 
грантового траншу.

На виконання п. З Програми управління освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації припинило підготовку документів, оскільки в рамках 
проектів міжнародної технічної допомоги усі придбання відбуваються без сплати
пдв.

На виконання п. 4. Програми управління освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації здійснило два перерахунки належних спів- 
Грантоотримувачам часток гранту.

На виконання п. 5 Програми управління освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації проводить щоквартальні наради партнерів проекту в 
рамках Керівної ради партнерства на яких обговорюються плани, спільні заходи 
та актуальні питання планування та виконання заходів проекту.

На виконання п. 6. Програми за наслідками першого року виконання 
проекту 19 вересня 2015 року для Делегації Європейського Союзу підготовлено 
та подано звіт. Звіт затверджене Грантодавцем без зауважень, про що отримано 
повідомлення Делегації ЄС від 12 листопада 2015 року. Наслідком затвердження 
звіту стало отримання другої частки гранту 17 листопада 2015 року. У вересні 
2016 року підготовлено звіт за результатами другого року виконання проекту та 
подано для Делегації Європейського Союзу.

На виконання п. 7 Програми управлінням освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації забезпечено звітування перед Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі. Звіти підготовлено за формою Додатку 3 та 7 відповідно до 
Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної 
допомоги затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 153 від 
15.02.2002 „Про створення єдиної системи залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги” (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 4 липня 2012 року № 623). Зазначені звіти було 
підготовлено за II півріччя 2014 року, І та II півріччя 2015 та 2016 року. 
Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації відзвітувало вчасно 
та в повному обсязі.

Заходи Проекту реалізуються з піврічною затримкою, що було зумовлено 
невизначеністю процедур перерахунку коштів міжнародної технічної допомоги 
державною казначейською службою, а також тим, що цільовою групою окремих 
заходів є викладачі та майстри виробничого навчання професійно-технічних 
навчальних закладів, що спричинило неможливість виконання заходів у літній 
період та на початку навчального року. Делегація ЄС поінформована про
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причини затримок, вжито заходів щодо коригування плану виконання на 
наступні періоди проекту, підготовлено відповідні подання для продовження 
проекту на 6 місяців.

Заступник голови адміністрації С. Богатирчук-Кривко

Таргонський Григорій Миколайович 
26 46 93


