Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
Українські підприємства зіштовхнулися з відсутністю молодих спеціалістів робітничих
професій. На сучасному ринку праці Зеленодольської об’єднаної територіальної громади відбулися
зміни. Ринок праці на території Зеленодольскої ОТГ, Апостолівського району, Дніпропетровської
області потребує спеціалістів з електротехнічних та обслуговуючих професій. З метою підготовки
висококваліфікованих спеціалістів, які повинні відповідати потребам сучасного ринку праці, а також
на замовлення ДТЕК Криворізької ТЕС та ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС» про підготовку робітників
за спеціальністю «Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів»,
адміністрацією Зеленодольського професійного ліцею були ретельно вивчені та проаналізовані
вимоги до професійної підготовки необхідних фахівців і вимоги потенційних роботодавців.
Одним із шляхів вирішення цих проблем є створення в навчальному закладі сучасної
матеріальної бази, основою якої буде навчально-лабораторна база, що є інноваційним підходом до
розв’язання проблеми поповнення підприємств робітничими кадрами.

2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Мета:

створення

матеріально-технічної

бази

для

тримання

ліцензії

з

підготовки

кваліфікованих робітників для роботодавців Апостолівського району
Завдання: 1) оснащення навчального кабінету та майстерні, кабінету охорони праці та
промислової безпеки сучасною матеріально-технічною базою; 2) створення нормативно-правової
документації з професії; 3)укладання угод з основними роботодавцями регіону для спільної роботи
по підготовці професійних робітників; 4) здійснення підбору досвідчених викладачів, майстрів
виробничого навчання; 5) укладання угод

для проходження виробничої практики на базових

підприємствах Зеленодольської міської територіальної громади; 6) укладання угод з DTEК
Криворізька ТЕС, ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС» для впровадження дуальної освіти з метою
підвищення конкурентоздатності випускників Зеленодольського професійного ліцею в умовах
сучасного ринку праці.
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3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
Даний проект розрахований на створення матеріальної бази з професії «Слюсар з ремонту
устаткування котельних та пилопідготовчих цехів», в якому зацікавлені ДТЕК Криворізька ТЕС, ТОВ
«Інтеренергосервіс», Зеленодольський професійний ліцей.
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Назва діяльності
Збори ініціативної групи про початок
реалізації проекту
Створення нормативно-правової бази з
професії
Формування
системи
фінансування
проекту
Розширення кола ділових контактів із
зацікавленими роботодавцями
Кадровий
потенціал.
Навчання
та
перенавчання фахівців
Пошук
постачальників
необхідного
обладнання
Створення та оформлення навчального
кабінету
спецдисциплін та навчальної
майстерні
Доставка обладнання
Устаткування необхідного обладнання
Підготовка
пакету
документів
на
ліцензування професії
Урочисте відкриття проекту

Терміни
Липень 2018

Примітка

Липень – серпень 2018
Липень – серпень 2018
Липень – серпень 2018
Серпень
2018
Серпень
2018
Серпень
2018

–

вересень

–

вересень

–

вересень

Жовтень 2018
Жовтень 2018
Серпень – листопад
2018
Листопад 2018 року

5. Очікувані результати
Кількісні результати:
2018-2019 навчальний рік – 15 осіб, 2019-2020 навчальний рік – 30 осіб, 2020-2021 навчальний рік – 30
осіб. Також планується додаткова підготовка осіб згідно заявок потенційних роботодавців.
Якісні результати:
Охоплення всіх підприємств Зеленодольської об’єднаної територіальної громади, ДТЕК Дніпроенерго,
підприємств Апостолівського району, Дніпропетровської області, підприємців, фермерських
господарств.
6. Довгостроковий вплив проекту.
На базі вирішення запропонованого проектного рішення протягом 4 років плануємо вирішити
проблему підготовки висококваліфікованих робітників з професії «Слюсар з ремонту устаткування
котельних та пилопідготовчих цехів» для підприємств Зеленодольської ОТГ, ДТЕК Дніпроенерго,
фермерських господарств, ТОВ СП «Нібулон», Вапнякового кар’єру.
7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
ДТЕК Криворізька ТЕС (поповнення матеріальної бази, пошук та поповнення кадрового потенціалу), ТОВ
«Інтеренергосервіс» (поповнення матеріальної бази), Зеленодольський професійний ліцей (ремонтні роботи).
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8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Про реалізацію проекту плануємо інформувати громадськість через Зеленодольську міську
громаду,засоби ЗМІ, соціальні мережі.
9. Бюджет, в грн

№

Назва видатків
Комплект слюсарного
інструменту 77 од.
INTERTOOL HT-2277
Рулетка Total 5 м х 19
мм (TMT126051M)
Мікрометр Sigma 0-25
мм (3912011)
Штангенциркуль
TOPEX механічний
150 мм (31C615)
Екран Logan PRT3
мобільний підлоговий
120 "(4: 3) 240 х 180
Мультимедійний
проектор BenQ MS531
(9H.JG777.33E)
Ноутбук Ноутбук
Lenovo IdeaPad 32015ISK (80XH01VRRA)
Platinum Grey
Кутова шліфмашина
Bosch Professional
GWS 22-230 H
Набор напильників по
металлу Mastertool
200 мм
Ножницы по металлу
NEO Tools
удлиненные 290 мм
(31-061)
Всього

Розрахунки
по даним
витратам

Загальна
сума, грн

Запитуваня
сума, грн

Внесок з
інших
джерел

Власний
внесок

7

5464,40

5464,40

0

0

15

1240,00

0

0

1240,00

15

4350,00

0

0

4350,00

10

2684,00

2684,00

0

0

1

3552,00

3552,00

0

0

1

9926,00

9926,00

0

0

1

15548,00

15548,00

0

0

3

11762,70

11762,70

0

0

3

1057,50

1057,50

0

10

4473,00

4473,00

0

66

60057,60

54467,60

0
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