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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 2016 року забезпечили проведення наступних 
заходів передбачених Грантовим контрактом:

відбувся семінар для узгодження методології дослідження ринку праці 
Рівненської і 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 з метою узгодження особливостей дослідження 
ринку праці. На круглому столі 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. З цією метою опитано 
1562 роботодавці з Волинської та Рівненської областей, які працевлаштовують 
30 і більше працівників, а також проведено 14 засідань фокус-груп регіональних 
експертів з 14 ключових галузей економіки субрегіону’, 55 ,
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проведено дослідження регіонального ринку праці -  з боку пропозиції 
(опитано 400 безробітних субрегіону та 400 випускників ПТНЗ);

підготовлено аналітичні матеріали за результатами дослідження 
регіонального ринку праці для представлення керівництву області на круглому 
столі, що відбудеться у лютому 2016 року;

розпочато розробку інформаційно-пошукової системи 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. 
Роботи знаходяться на стадії завершення. Прогнозується, що система розпочне 
роботу до кінця лютого 2016 року.

На підставі даних проведеного дослідження регіонального ринку праці 
(Рівненська та Волинська області), вивчення потреб і навчальних можливостей 

N професійно-технічних навчальних закладів кожної області -  визначено напрямки
професійної підготовки, які найбільше потребують переоснащення навчальних 
майстерень. На базі цих даних підготовлено запит на обладнання, що буде 
закуповуватись за кошти проекту для майстерень професійно-технічних 
навчальних закладів. В даний момент, партнери проекту ведуть підготовку до 
придбання обладнання.

розпочато розробку онлайн системи для тестування професійної 
придатності. Тестування професійної придатності є дуже важливим елементом 
для правильного вибору професії. Вона має допомогти суттєво покращити 
профорієнтаційну роботу серед молоді не тільки в регіоні дії проекту, але і на 
всій території України. Онлайн тестова система роробляється у вигляді 
спеціального пошукового інтернет-модуля на базі сайту www.kariera.in.ua. Вона 
включає такі методики тестування, як: диференційно-діагностичний 
опитувальник, професійно-діагностичний опитувальник, тест Дж. Голланда для 
визначення професійних типів особистості, методика вивчення мотивів вибору 
професії, методика „Карта інтересів”, методика вивчення темпераменту 
Г.Айзенка, методика вивчення характерологічних рис особистості, методика 
визначення професійно важливих рис характеру особистості, методика 
визначення загальних творчих здібностей людини та інші. Роботи знаходяться на 
стадії завершення. Прогнозується, що система розпочне роботу до кінця лютого 
2016 року.

розпочато проведення серії тренінгів з методики навчання підприємництву 
для викладачів економіки професійно-технічних навчальних закладів обох 
областей. Із чотирьох тем тренінгового циклу проведено по одному тренінгу в 
кожній області. Тренінг направлено на покращення навичок викладання 
економічних дисциплін, що сприятиме навчанню учнів професійно-технічних 
навчальних закладів з питань створення власного бізнесу.

розпочато роботу над розробкою порадника 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
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з роботодавцем; співбесіда з роботодавцем; правові основи працевлаштування; 
адаптація на новій роботі. Ведеться робота по текстовому наповненню 
порадника. Роботи планується завершити в І кварталі 2016 року.

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 ІЗОЄвро.

На виконання п. З Програми управління освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації подало відповідні документи для сплати ПДВ при 
придбанні обладнання для професійно-технічних навчальних закладів - 62 400 
Євро.

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 затверджено 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.

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 до Порядку 
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги 
затвердженого Постановою КМУ №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). Було підготовлено такі звіти за II півріччя 2014 року, І та 
II півріччя 2015 року. Управління освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації відзвітувало вчасно та в повному обсязі.

Варто зауважити, що заходи Проекту реалізовуються з піврічною 
затримкою, що було зумовлено невизначеністю процедур перерахунку коштів 
міжнародної технічної допомоги державною казначейською службою, а також 
тим, що цільова група окремих заходів є викладачі та майстри професійно- 
технічних навчальних закладів -  це спричинило неможливість виконання заходів 
у літній період та на початку навчального року. Делегація ЄС поінформована про 
причини затримок, вжито заходів щодо коригування плану виконання на 
наступні періоди проекту.

Заступник голови адміністрації
Таргонський Григорій Миколайович
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