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

ПЛАНИ НА 2016 РІК

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ОСВІТИ

1. Підтримка створення законодавчої бази для нового статусу-кво в
галузі середньої освіти
2. Підтримка об’єднаних територіальних громад у становленні нової
освітньої функції
3. Удосконалення 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

Децентралізація задля демократії — Україна

2014 — 2017

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
становлення 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 сценаріїв та симуляції розподілу освітньої субвенції
14. Підтримка у підготовці до подання оновленої формули розподілу
освітньої субвенції

15. 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

КОМУНІКАЦІЯ
РЕФОРМ

У січні-червні 2016 року проект буде продовжувати свою роботу
з комунікації, як інструменту для покращення якості місцевого
самоврядування в об'єднаних громадах, комунікації в рамках
освітньої та фінансової децентралізації та проведення реформи
децентралізації в цілому

Децентралізація освіти
11-14 лютого 2016 року, смт. Сатанів, Хмельницької області
1-3 березня 2016 року,
Навчання
для
голів
і
посадових
осіб
ОТГ
Хмельницької
області
Хмельницька область
Завершився черговий етап роботи над законопроектом «Про освіту»
щодо
створення
органів
управління
освітою
та
оптимізації
мережі
освітніх
Як справляються
громади
з
30 березня 2016 року Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив
рекомендувати
Верховній
закладів об’єднаної громади
отриманими
освітніми
функціями?
Раді України проект Закону України «Про освіту» (доопрацьований) для розгляду у першому читанні.
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Працюємо над питаннями збору та
аналізу
даних для
розробкипроекту
сценаріїв
До роботи над законопроектом були залучені експерти проекту Ян Герчинський та Анджей
Баранський.
Експертами
оптимізації
мережі
шкіл
було надано низку висновків та рекомендацій до структури та змісту документу, а зокрема Ян Герчинський, був активно
залучений до роботи над розділом «Фінансово-економічні відносини у сфері освіти».

02 березня 2016 року, Інститут
педагогіки НАПН України, Київ
Ян Герчинський щодо
децентралізації освіти у Польщі
у рамках всеукраїнської
науково-практичної
конференції
Опорні
школи ВИМІР
Опорні
школи
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
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на меті сприяти
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якості
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Українібула
абсолютно
новоїУрядом
моделі України
функціонування
закладів – «Опорні школи» (Hub Schools). Після низки
обговорень ця вмодель
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(як
навчальних
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школи»
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вже– з«Опорні
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2016 (Hub
року.Schools).
09концептуально,
березня, м. Хмельницький

Нарада з головами ОТГ та районних рад.

Презентація щодо проведення аналізу ситуації як одного з важливих етапів
оптимізації шкільної мережі
Після низки обговорень ця
модель була підтримана
Урядом України (як
концептуально, так і
фінансово), а пілотні
проекти опорних шкіл
мають запрацювати вже
з 1 вересня 2016 року.

Раціональний та справедливий розподіл ресурсів
Проектом спільно з Інститутом освітньої
аналітики, МОН України та Мінфіном
проводиться робота з удосконалення
поточної формули розподілу освітньої
субвенції.
Наразі підготовлено перші концептуальні
пропозиції вдосконалення та розробляються
автоматизовані програмні рішення.

Якісні дані – запорука успіху
Проектом спільно з Інститутом освітньої аналітики та МОН України здійснюється робота з введенням в дослідну експлуатацію
інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти», що дозволить вперше в історії України
накопичувати статистичні та інші дані від індивідуальних шкіл для подальшої обробки та аналізу

Пілотний проект
«Підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад у Хмельницькій області»

11-14 лютого 2016 року, смт. Сатанів, Хмельницької області
Навчання для голів і посадових осіб ОТГ Хмельницької області

щодо створення органів управління освітою та оптимізації мережі освітніх
закладів об’єднаної громади

1-3 березня 2016 року,
Хмельницька область
Як справляються громади з
отриманими освітніми функціями?
Працюємо над питаннями збору
та аналізу даних для розробки
сценаріїв оптимізації мережі шкіл
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09 березня, м. Хмельницький
Нарада з головами ОТГ та районних рад.

Презентація щодо проведення аналізу ситуації як одного з важливих етапів
оптимізації шкільної мережі

14-17 березня 2016 року, Хмельницька область
Практична робота щодо збору даних та аналізу освітньої мережі

25 березня 2016 року, м. Житомир
СЕМІНАР «ЕФЕКТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В ОТГ.
ВІД СТВОРЕННЯ ОРГАНУ
УПРАВЛІННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ
ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ШКІЛ»
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28 березня 2016 року, м. Полтава
СЕМІНАР «ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В ОТГ.
ВІД СТВОРЕННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ШКІЛ»

29 березня 2016 року, м. Дніпропетровськ
СЕМІНАР «ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В ОТГ.
ВІД СТВОРЕННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ШКІЛ»

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Робоча група з питань фінансової децентралізації

Експерти проекту здійснюють координацію діяльності
робочої групи з питань фінансової децентралізації при
Міністерстві фінансів України, надають дорадчу підтримку
з питань місцевих фінансів (місцеві податки, запозичення
тощо).
Ексклюзивне інтерв’ю Єви Калніньі, Старшого
експерта проекту “Підтримка децентралізації
в Україні” на українському інформаційному
телеканалі Ukraine Today.

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

Крім того, експерти брали участь у робочих
зустрічах, нарадах щодо фінансової децентралізації,
здійснювали аналіз поточних трендів варіативності
фінансової ситуації на місцевому рівні та, зокрема у
роботі з розробки Концепції реформи фінансування
системи охорони здоров’я України.
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станом
на 22 лютого 2016 року

об‘єднаних територіальних громад

http://sklinternational.se/projects/project/support-to-decentralisation-in-ukraine
https://www.facebook.com/DSPUkraine/
більШ детальнУ інФормаціЮ щодо діяльності ПроектУ
ви моЖете ЗнаЙти на наШих каналах та сторінках

2015
2015
2015

Методичні рекомендації щодо
створення системи управління освітою
об’єднаних територіальних громад
Інститут
Інститут
Інститут
Громадянського
Громадянського
Громадянського
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Суспільства
Суспільства
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«Децентралізація освіти у
Польщі: досвід для України»

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».

Оптимізація мережі сільських
шкіл

ВИСТУПИ НА РАДІО ТА ВІДЕОМАТЕРІАЛИ

Якісна освіта
освіта -- майбутнє
майбутнє країни
країни
Якісна

Децентралізаціяна
напрактиці.
практиці.
Децентралізація

Об’єднанітериторіальні
територіальнігромади
громадиХмельницької
Хмельницькоїобласті
області
Об’єднані
ділятьсядосвідом
досвідомстворення
створенняоргану
органууправління
управлінняосвітою.
освітою.
діляться

Програма Українського Радіо "Тема: Країна"
Дізнайтесь про зміни у загальній середній освіті в контексті
децентралізації.

В 90-х в польских школах мы сделали революцию, —
Герчинский

В 90-х в польских школах мы сделали революцию, —
Герчинский

ЗМІ ПРО НАС

14 січня 2016

18 січня 2016 року

21 січня 2016 року

Ян Герчинський про децентралізацію
польської та української освіти

Ян Герчинский: Качество образования
– в отношениях между родителями,
учениками и учителями

Ян Герчинский: Родители должны
быть больше помощниками, чем
контролерами

02 березня 2016 року

25 березня 2016 року

25 березня 2016 року
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Інформаційно-методичний сайт
вчителя історії та правознавства Кудирко Валентини Василівни

Інформаційний портал «Вголос ІНФО»

Реформа освітньої системи
України по шведсько-українському
проекту

Українське інтернет-видання
«Українська правда»

Сайт міста Новограда-Волинського,
районний центр Житомирської області

Представники об’єднаних
громад Житомирщини навчалися
ефективному управлінню освітою

Українське інтернет-видання
«Українська правда»

Радіо «Житомирська хвиля»

Оптимізація шкіл: у Житомирі
обговорили хмельницький досвід
децентралізації в освітній галузі

28 березня 2016 року

30 березня 2016 року

30 березня 2016 року

Колеги із Хмельниччини поділилися
досвідом, як оптимізувати мережу
навчальних закладів

Cемінар «Ефективне управління
освітою в об’єднаних
територіальних громадах»

Децентралізація і система освітніх
закладів

Національна телекомпанія України
«Житомирська регіональна дирекція»

Телеканал «ІРТ-Полтава»,
Програма «Життя міста»

Політичне ток-шоу «Позиція»,
Полтавської ОДТРК «Лтава»

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

Ще більше інформації щодо децентралізації освіти дізнавайтесь на новостворених рубриках сайту:

Міністерства освіти і науки України

Департаменту освіти і науки ОДА Хмельницької області

На сайті decentralization.gov.ua

2014 — 2017
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