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Децентралізація задля демократії —
Україна
Шведсько-Український проект «Підтримка децентралізації в Україні»

ДОСЯГНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ОСВІТИ

Покращено аналітичну базу для розробки політики:
• Аналіз ефективності освітніх процесів у 40 районах
• Посилення спроможності Інституту освітньої аналітики МОН
• Надання дорадчої допомоги керівництву МОН щодо аналізу та збору
даних
Нормативно-правова база децентралізації освіти:
• Залучення до розробки рамкового закону про освіту: участь в
експертних дискусіях; співпраця  з Комітетом ВРУ з питань освіти
і науки, керівництвом Міносвіти, експертами-розробниками;
підготовка пропозицій до законопроектів
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Фінансування освіти та формула розподілу субвенції:
• Аналіз формули розподілу освітньої субвенції (2015, 2016) та
обговорення з представниками Міносвіти та Мінфіну
• Підвищення рівня обізнаності щодо питань фінансування освіти
Комунікація реформ:
• Статті з думками експертів, інтерв'ю на телебаченні, участь в
публічних обговореннях питань освіти та реформи децентралізації на
національному та регіональному рівнях.

ФІНАНСОВА
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Покращено аналітичну базу для розробки політики:
• Підтримка Мінрегіону щодо формулювання вимог до даних
• Дорадча підтримка проекту Мінфіну «E-data» щодо оприлюднення
фінансової інформації ОМС
Управління процесом реформ:
• Організаційна та експертна підтримка робочої групи з питань
фінансової децентралізації створеної Мінфіном

КОМУНІКАЦІЯ
РЕФОРМ

Нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування :
• Підготовка матеріалів для експертного обговорення: аналіз ситуації
для України та порівняльний аналіз європейських практик.
Публікації:
• Скандинавський шлях: досвід реформ адміністративнотериторіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції
• «Що таке децентралізація» – інформаційна записка
• Питання/відповіді щодо децентралізації освіти
• Допомога з розробкою змісту комунікації змін до Конституції України
Тренінг фахівців з комунікацій регіональних офісів реформ:
• Дводенний практичний семінар щодо стратегічного підходу до
комунікації
• Участь у проведенні семінару Ради Європи для регіональних офісів
реформ

УПРАВЛІННЯ
ПРОЦЕСОМ РЕФОРМ

Пілотний проект у Хмельницькій області:
• Спільна ініціатива донорів (Рада Європи, Despro, GIZ), впроваджена
Інститутом громадянського суспільства – підтримка об'єднаних
громад у Хмельницькій області в процесі їхнього формування
• Впроваджено окремий компонент експертами шведсько-українського
проекту щодо підтримки створення освітньої функції об'єднаних
громад Хмельницької області

ЗАХОДИ
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17 листопада 2014 року
Офіційний запуск проекту

24 квітня 2015 року,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Міжнародний семінар «Децентралізація в сфері освіти. Розподіл повноважень
між різними гілками влади. Засновники навчальних закладів»

Семінар було організовано Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти за
підтримки шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні».
Захід відбувався за участі представників Комітету з питань науки і освіти, Міністерства
освіти і науки, Міністерства фінансів України, Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, міжнародних експертів,
представників обласних державних адміністрацій, громадських організацій.

22 квітня 2015 року,
конференц-зала
Чернігівської облради
Круглий стіл
«Децентралізація та
розвиток громад в Україні»
Екс-Президент Шведської
Асоціації місцевих влад
та регіонів (SALAR),
екс-Мер міста Уппсала
Ларс-Ерік ЕРІКССОН
представляє досвід
Швеції в реформуванні
місцевого самоврядування
під час Конференції
“Децентралізація та
розвиток громад в Україні"

Що є публічна школа? Що є непублічна школа? Як
засновуються школи? Як закриваються школи?
Якими є ролі різних акторів та органів влади у наданні
освітніх послуг?
Анджей Баранські, експерт проекту, дає відповіді на ці
питання та презентує польську модель.

Децентралізація системи
освіти в Україні. Ян
Герчиньскі про виклики та
подальші завдання.

24 квітня 2015 року,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Міжнародний семінар «Децентралізація в сфері освіти.
Розподіл повноважень між різними гілками влади.
Засновники навчальних закладів»

Щирі слова вдячності експертам SKL International: Єві Калінья,
Анджею Баранському та Яну Герчинському, які взяли участь у заході.
Під час семінару обговорювалися питання децентралізації в сфері
освіти, розподілу повноважень між різними гілками влади; новації,
які мають бути передбачені в проекті нової редакції Закону України
«Про освіту». Також, розглядалися приклади відповідної міжнародної
практики та її використання в процесі актуалізації національного
законодавства у сфері освіти.

14 вересня 2015 року
Міжнародна конференція на тему: «Українська освітня реформа
у європейській перспективі. Зміни починаються зі школи»

Липень 2015 року
Реформа без комунікації не можлива!

Експерти регіональних офісів реформ спільно
працюють над зміцненням комунікації.

20-26 вересня 2015 року
Делегація України під час навчального візиту на тему
«Децентралізація та фінанси системи освіти»
Варшава-Гданськ  

09 листопада 2015 року
стартував пілотний проект «Підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад у Хмельницькій області»
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Зазначений проект реалізується ГО «Інститут громадянського суспільства» під патронатом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за фінансової підтримки Міжнародного фонду
«Відродження», GIZ Бюро в Україні, Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO,
Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні», Шведсько-українського проекту
«Підтримка децентралізації в Україні» та Проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України».

Завданнями Проекту є:
- інституційна та
організаційна підтримка
об’єднаних територіальних
громад;
- допомога у просторовому та
стратегічному плануванні;
- створення методичних
рекомендацій за резуль
татами проведеної
діяльності пілотного
проекту.

Листопад-грудень 2015 року
Шведсько-український проект «Підтримка децентралізації в
Україні» надає допомогу новоствореним об’єднаним громадам
Хмельницької області у сфері децентралізації освіти

До кінця 2015 року експерти планують розробити проекти документів щодо:
- функцій органів управління освітою;
- положення про діяльність відповідально органу з управління
освітою та його взаємовідношення з департаментом освіти
обласної державної адміністрації;
- проект дорожньої карти переходу від управління середньою
освітою від районної державної адміністрації до об’єднаної
територіальної громади;
- рекомендації щодо кваліфікаційної характеристики керівника
органу управління освітою.

25 листопада 2015 року
Засідання наглядової ради проекту

Обговорення результатів проекту та планів на майбутнє

Листопад - грудень 2015 року
Навчальний візит до Королівства Швеції «Підтримка децентралізації: дані та освітня
політика».
З 30 листопада по 4 грудня 2015 року пройшов навчальний візит для ознайомлення
українських фахівців з досвідом функціонування децентралізованої системи загальної
середньої освіти; освітніми індикаторами; інструментами збору, обробки та методами аналізу
статистичних даних, що використовуються для управління та фінансування системи освіти у
високо-децентралізованій країні.

ПУБЛІКАЦІЇ

Ян Герчиньскі: деякі школи вже
втрачені для переведення на
бюджетну основу…
«Дзеркало тижня. Україна» №19,
29 травня 2015

Боділ Бовнер: "Питання освіти
дуже заполітизовані"
Ян Герчиньскі: "Школи не дуже люблять
конкуренцію, бо це конкуренція не
якості, а репутації і чуток"

«Дзеркало тижня. Україна» №35,
25 вересня 2015
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«Дзеркало тижня. Україна» №31,
28 серпня 2015

24 жовтня 2015 року
СКАНДИНАВСЬКИЙ ШЛЯХ

Запрошуємо ознайомитись з
виданням, що було підготовлене
на основі зустрічей та матеріалів
навчального візиту групи
українських фахівців, політиків,
діячів місцевого самоврядування
до королівств Данії та Швеції
в рамках проекту «Підтримка
децентралізації в Україні».

Яак Антон: "Ми змінили підхід — щоб не
батьки і вчителі примушували вчитися,
а учні самі бачили: вчитися — доцільно
й цікаво"
«Дзеркало тижня. Україна» №47, 4
грудня 2015

ВИСТУПИ НА РАДІО

Програма Українського Радіо "Тема: Країна"

Дізнайтесь про зміни у загальній середній освіті в контексті
децентралізації.

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ

26 червня 2015 року
Ексклюзивне інтерв’ю Єви Калніньі, Старшого
експерта проекту “Підтримка децентралізації
в Україні” на українському інформаційному
телеканалі Ukraine Today.

14 серпня 2015 року
Інтерв'ю експерта шведсько-українського проекту
"Підтримка децентралізації в Україні" Яна
Герчинського телеканалу УТР для англомовного
проекту "Up-to-Date"

ПЛАНИ НА 2016 РІК

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ОСВІТИ

1. Підтримка створення законодавчої бази для нового статусу-кво в
галузі середньої освіти
2. Підтримка 159 новостворених громад з новою освітньою функцією
3. Розробка формули розподілу освітньої субвенції на 2017 рік
4. Експертна підтримка у розробці Закону про загальну середню освіту;
ключовий закон що потребує змін відповідно до децентралізованої
моделі управління
5. Функціональний аналіз системи управління освітою та розробка нової
системи відповідно до концепції децентралізації
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6. Навчальний візит щодо системи управління освітою до однієї з країн
ЄС (ймовірно, Естонії) як спосіб доповнення чи впливу на політику/
нормотворчу діяльність
7. Постійна підтримка міжвідомчої робочої групи з питань
децентралізації освіти, робочих груп з розробки проектів законів,
керівництва міністерства, співпраця з обласними управліннями
освіти
8. Продовження пілотного проекту у Хмельницькій області,
встановлення освітніх функцій у обраних пілотних громадах
9. Передача досвіду Хмельницького іншим громадам та підтримка
встановленню освітньої функції в них, зокрема підготовка методичних
рекомендацій та зразків документів
10. Створення та підтримка функції Help Desk у сфері децентралізації та
фінансування освіти
11. Підтримка у створенні всеохоплюючої, сучасної освітньоінформаційної бази даних в Міносвіти
12. Підтримка у впорядкуванні фінансових та статистичних освітніх
даних, із встановленням показників моніторингу якості надання
освітніх послуг
13. Підготовка симуляцій розподілу коштів та сценаріїв
14. Підтримка у підготовці  до подання формули розподілу субвенції до
КМУ

15. Підтримка у розробці проектів необхідних нормативно-правових актів
(після прийняття КМУ)
16. Консультативна підтримка, а також посилення спроможності
Міносвіти та Інституту освітньої аналітики для проектування і
підготовки до нових процедур бюджетування з акцентом на місцеві
бюджетні процеси
17. Консультативна підтримка, а також посилення спроможності
Міносвіти та Інституту освітньої аналітики, щодо впровадження та
моніторингу нових процедур бюджетування

ФІНАНСОВА
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

1. Підтримка Робочої групи з фінансової децентралізації при Мінфіні
2. Моніторинг міжвідомчих відносин у сфері фінансів та покращення
використання даних в прийнятті політичних рішень; основне
завдання – збір інформації, обробка, аналіз та використання
3. Надання експертів з метою координації Роботи робочої групи та
надання необхідної допомоги
4. Надання міжнародної експертизи щодо тем визначених у Зеленій
книзі, зокрема місцеві запозичення, фінансовий контроль та ін.
5. Надання експертів з метою комунікації реформи у сфері фінансової
децентралізації та надання інформації новим об'єднаним громадам
6. Підтримка команди проекту “E-data”, а також Робочої групи з
фінансової децентралізації Міністерства фінансів

КОМУНІКАЦІЯ
РЕФОРМ

У січні-червні 2016 року проект буде продовжувати свою роботу
з комунікації, як інструменту для покращення якості місцевого
самоврядування в 159 об'єднаних громадах, комунікації в рамках
освітньої та фінансової децентралізації та проведення реформи
децентралізації в цілому
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БІЛЬШ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ
ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ НА НАШИХ КАНАЛАХ ТА СТОРІНКАХ

