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

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ
11-14 лютого 2016 року, смт. Сатанів, Хмельницької області
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Завершився черговий етап роботи над законопроектом «Про освіту»
Як
справляються
громади
з
пряма
телефонна
лінія
мон
з освітніх
питань
30 березня 2016 року Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив
рекомендувати
Верховній
отриманими
освітніми
функціями?
Раді України проект Закону України «Про освіту»
(доопрацьований)
для розгляду
у першому читанні.
для
органів місцевого
самоврядування

2014
— 2017
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Україна2014
Децентралізація
задля
демократії
——
Україна
— 2017

Міністерством освіти і науки України за підтримки шведськоукраїнського проекту «Підтримка децентралізації в Україні»
2 червня 2016 року започатковано Пряму телефонну лінію МОН
з освітніх питань для органів місцевого самоврядування
(відповіді на запитання читайте тут)
02 березня 2016 року, Інститут
В процесі налагодження роботи об’єднаних територіальних громад, у органів місцевого самоврядування виникапедагогіки НАПН України, Київ
ють питання, пов’язані з управлінням в сфері освіти, зокрема: новий розподіл функцій і обов’язків, забезпечення
Ян Герчинський щодо
доступу до якісної шкільної освіти в громаді, організація опорних шкіл та філій.
децентралізації освіти у Польщі
у рамках всеукраїнської
Спеціалісти Міністерства освіти і науки України консультуватимуть органи місцевого самоврядування
науково-практичної
за допомогою телефонної лінії, яка працюватиме у визначені дні протягом літа.
конференції
Опорні
школи
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ВИМІР
Перший день роботи телефонної лінії з питань освіти відбувся в МОН 2 червня, на запитання представників
УКРАЇНСЬКИХ ОСВІТНІХ
місцевих громад відповідали заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей та експерт шведсько-українського
РЕФОРМ»
проекту «Підтримка децентралізації в Україні» Айдер Сеїтосманов.
09 березня, м. Хмельницький
Нарада з головами ОТГ та районних рад.
Номер прямої телефонної лінії:

044 486 24 42

Питання щодо організації
мережі навчальних закладів та
управління нею можна надсилати
на адресу

otg@mon.gov.ua

Телефонної лінії вже відбулися: 2, 16 та 30 червня.
наступні дні роботи телефонної лінії:
7 та 21 липня
з 16.00 до 18.00.
Відповіді на запитання надаватимуть:
• заступник Міністра освіти Павло Хобзей,
• співробітники департаменту загальної середньої освіти,
• експерти шведсько-українського проекту
«Підтримка децентралізації в Україні».

7 квітня 2016 року
IV Форум місцевого самоврядування у Львові (відео)

17 травня 2016 року
Руйнуємо міфи про школу на інформаційному ярмарку у Верховній Раді України (читати більше)

ПІЛОТНИй ПРОЕкТ
«ПідтРиМка РОзВиткУ Об’єдНаНих теРитОРіаЛьНих гРОМад У хМеЛьНицькій ОбЛаСті»

Продовжуємо працювати з 5 обраними громадами хмельницької області над створенням нової, якісної системи
освіти в умовах децентралізації,
зокрема здійснюємо підтримку в проведенні аналізу ситуації в сфері освіти, підтримку в розробці планів ефективного
управління сферою освіти та працюємо над підвищенням потенціалу представників органів управління освітою з питань
оптимізації мережі навчальних закладів

виЇзні семінари у форматі «рівниЙ рівному»
на тему «ефеКтивне управління освітою в отг.
від створення органу управління до реалізаціЇ плану оптимізаціЇ мереЖі ШКіл
Станом на 1 липня 2016 року участь у семінарах взяли:
98 громад з Житомирської, Полтавської, дніпропетровської, Волинської,
Рівненської, Одеської, Львівської та тернопільської областей

Більш ніж 250 учасників

25 квітня 2016 року, м. Рівне та м. Луцьк
Виїзні семінари у форматі «рівний рівному» на тему «ефективне управління освітою в Отг. Від створення
органу управління до реалізації плану оптимізації мережі шкіл» (відео)

16 травня 2016 року, м. балта, Одеська область
Семінар у форматі «рівний рівному» на тему «ефективне управління освітою в Отг. Від створення
органу управління до реалізації плану оптимізації мережі шкіл» (відео)

14 червня 2016 року, м. Львів
Семінар «рівний рівному» на тему «ефективне управління освітою в Отг. Від створення органу управління
до реалізації плану оптимізації мережі шкіл» (читати більше)

15 червня 2016 року, м. тернопіль
Семінар «рівний рівному» на тему «ефективне управління освітою в Отг. Від створення органу управління
до реалізації плану оптимізації мережі шкіл» (читати більше)

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).

Інтерв'ю експерта шведсько-українського проекту
Ексклюзивне інтерв’ю Єви Калніньі, Старшого
"Підтримка децентралізації в Україні" Яна
експерта проекту “Підтримка децентралізації
Герчинського телеканалу УТР для англомовного
в Україні” на українському інформаційному
проекту "Up-to-Date"
телеканалі Ukraine Today.
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.
Червень 2016 року
Видання «децеНтРаЛізаціЯ: місцеві бюджети 159 об’єднаних територіальних громад» (читати більше)
Підготовлено Міністерством
регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
України за сприяння Швейцарсько-українського проекту
«Підтримка децентралізації в
Україні» DESPRO та технічної
підтримки Шведсько-українського проекту «Підтримка
децентралізації в Україні»

кОМУНІкАЦІЯ

9-10 червня 2016 року, м. кам’янець-Подільський, хмельницька область
Якісна комунікація - запорука успішної реформи (відео)
Спільно з Асоціацією міст в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні
(ПУЛЬС)» провели тренінг з регіональними консультантами з питань комунікації з 19 областей України
щодо децентралізації у сфері освіти.

14 червня 2016 року, УкРіНФОРМ
Презентація публікації «Місцеве самоврядування в
країнах Скандинавії та балтії» (відео)
Цей буклет містить огляд структури та функцій місцевої влади у 8 країнах,
законодавчої бази, системи нагляду та фінансів, включно з джерелами
доходів та напрямками видатків.

14 червня 2016 року
Наглядова рада проекту

ДОСВІД ІНШИХ кРАЇН
29 травня 2016 року, Випуск тСН.тиждень (відео)
Що особливого в системі освіти Фінляндії. Вони ходять босоніж по
класу, голосно сміються, звертаються до вчителя "ти" та не знають
про оцінки одне одного. Головний принцип їхньої освіти - навчання
має бути задоволенням, грою. Вчителі одягнені переважно в джинси і
спортивні кофти, вчитель має бути якомога ближчим до дітей. На уроці
працюють парами або у групах. І це третє правило фінської освіти:
навчатися у безперервній дискусії.
23-27 травня 2016 року, навчальний візит, Таллін, Естонія

13 червня 2016 року, Українське інтернетвидання «Українська правда»
(читати більше)
Як це у них. Естонський досвід реформи
середньої освіти
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ПЛАНИ НА 2016 РІк

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

1. Підтримка розбудови аналітичної спроможності МОН

1. Підтримка Робочої групи з фінансової
децентралізації при Мінфіні

2. Підтримка створення законодавчої бази для нового статусукво в галузі середньої освіти

4. Удосконалення формули розподілу освітньої субвенції на 2017
рік

2. Моніторинг міжвідомчих відносин
у сфері фінансів та покращення
використання даних в прийнятті
політичних рішень; основне завдання
– збір інформації, обробка, аналіз та
використання

5. Експертна підтримка у розробці Закону про загальну середню
освіту; ключовий закон що потребує змін відповідно до
децентралізованої моделі управління

3. Надання експертів з метою координації
Роботи робочої групи та надання
необхідної допомоги

6. Функціональний аналіз системи управління освітою
та розробка нової системи відповідно до концепції
децентралізації

4. Надання міжнародної експертизи
щодо тем визначених у Зеленій
книзі, зокрема місцеві запозичення,
фінансовий контроль та ін.

3. Підтримка об’єднаних територіальних громад у становленні
нової освітньої функції

7. Підтримка процесу становлення та запровадження ДІСО
8. Постійна підтримка міжвідомчої робочої групи з питань
децентралізації освіти, робочих груп з розробки проектів
законів, керівництва міністерства, співпраця з обласними
управліннями освіти
9. Продовження пілотного проекту у Хмельницькій області,
встановлення освітніх функцій у обраних пілотних громадах
10. Передача досвіду Хмельницького іншим громадам та
підтримка становлення освітньої функції в них, зокрема
підготовка методичних рекомендацій та зразків документів

5. Експертна участь у розробці Концепції
фінансування та управління системою
охорони здоров’я
6. Надання експертів з метою комунікації
реформи у сфері фінансової
децентралізації та надання інформації
новим об’єднаним громадам

кОМУНІкАЦІЯ РЕФОРМ

11. Створення та підтримка функції Help Desk у сфері
децентралізації та фінансування освіти

1. Розповсюдження досвіду європейських
країн в сфері децентралізації

12. Підтримка у створенні всеохоплюючої, сучасної освітньоінформаційної бази даних в Міносвіти

2. Розповсюдження інформації щодо
перебігу реформ таа гарних практик в
об’єднаних громадах

13. Підтримка у впорядкуванні фінансових та статистичних
освітніх даних, із встановленням показників моніторингу якості
надання освітніх послуг
14. Підготовка сценаріїв та симуляції розподілу освітньої субвенції

3. Посилення агентів змін на
регіональному рівні, зокрема, підтримка
мережі фахівців з комунікацій

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
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