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As part of the hotline, MES also developed a substantial
body of information in the form of Questions & Answers
concerning the management of education. In particular
on:
 the new division of roles and responsibilities,
 where to find access to qualitative education,
 the organization of basic schools and branches.

02 березня 2016 року, Інститут
педагогіки НАПН України, Київ
Ян Герчинський щодо
All this information you can find by going to the page
децентралізації освіти у Польщі
using the link
у рамках всеукраїнської
науково-практичної
конференції
Опорні
школи
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ВИМІР
УКРАЇНСЬКИХ ОСВІТНІХ
Маючи на меті сприяти покращенню якості освіти та раціоналізації мережі шкіл в Україні Проектом було вироблено
РЕФОРМ»
концептуальні засади для запровадження в Україні абсолютно нової моделі функціонування загальноосвітніх навчальних
закладів – «Опорні школи» (Hub Schools). Після низки обговорень ця модель була підтримана Урядом України (як
так і фінансово), а пілотні проекти опорних шкіл мають запрацювати вже з 1 вересня 2016 року.
09концептуально,
березня, м. Хмельницький

Нарада з головами ОТГ та районних рад.

Презентація щодо проведення аналізу ситуації як одного з важливих етапів
оптимізації шкільної мережі
On 30 September 2016, our project expert,

Jan Herczynski, received a honorable award
from Ministry of Education and Science of
Ukraine - Badge of Honour "For Scientific
and Educational Achievement".
Lilia Hrynevych, Minister of Education and
Science of Ukraine, thanked the project for
the contribution to the reforms in the
education sector.

High
quality
is the key
to success
Якісні
даніdata
– запорука
успіху
The
project, jointly
with
the Institute
of Educational
Analytics
and
MES, continues
Проектом
спільно
з Інститутом
освітньої
аналітики
та МОН
України
введено work on the introduction of «State
information
system ofсистему
education». The system will, for the first time in the history of Ukraine, electronically accumulate
телекомунікаційну
statistics and other data from individual schools. This will help in further processing and analysis of education data.

PIloT ProJECT
«SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF AMALGAMATED TERRITORIAL COMMUNITIES
IN KHMELNITSKY REGION»

We continue to accompany five selected hromadas in Khmelnytskyi oblast through the process of setting up
and improving the education management function,
In particular, we support: 1) the analysis of the situation in the field of education; 2) the development of effective
management plans for the education sector in selected hromadas, including the plans for optimisation of the school
networks; 3) the capacity building of hromada education management bodies.

August 16 2016, Khmelnytska oblast
Starosyniavska hromada
Discussing future steps of cooperation
See the video how the Starosyniavska hromada, our
partner, make optimisation of Its school network

September 12, 2016, Khmelnytskyi city
Meeting with our partners in the Khmelnytskyi Oblast
State Administration Department of Education and
Science to discuss experts’ work plan

September 13, 2016, Dunayevetska hromada
Discussing the progress with hromada
development strategy

REGIONAL SEMINARS "EFFECTIVE MANAGEMENT OF EDUCATION IN HROMADAS.
FROM ESTABLISHMENT OF MANAGEMENT BODY TO IMPLEMENTATION OF SCHOOL NETWORK
OPTIMIZATION PLAN"
As of 15.10.2016 in the seminars took part:
100 amalgamated hromadas from Zhytomyr, Poltava, Dnipro, Volyn', Rivne,
Odesa, Lviv, Ternopil, Kherson and mykolayiv regions

October 10, 2016, Kherson city (video)

More than 300 participants

October 11, 2016, Mykolayiv city (video)

COMMUNICATION
October 3, 2016, Mykolayiv
Discussing decentralization of education with regional Media from Mykolayiv oblast'

Rebutting the common myths
about school education with the
representatives of regional


media from Mykolayiv Oblast

MYTH: A University degree is more important than real knowledge,
because having a degree guarantees a successful professional
career and prosperity. COUNTER-ARGUMENT: If you have good
degree you can join a good company but if you have knowledge you
can start your own company and make it good
Results of the seminar with Media of Mykolayiv oblast
October 15, 2016
Novobuz'ka rayon newspaper, Mykolayiv oblast
№82 (11288) (click here to review)

Education management system in hromadas
and peculiarities of its creation

October 12, 2016
Novobuz'ka rayon newspaper,Mykolayiv oblast
№81 (11287) (click here to review)

Secondary education reform: content and perspectives

fIsCal DECEnTralIZaTIon
Project activities in the field of fiscal decentralisation, in collaboration with the Ministry of Finance of Ukraine, Ministry of
Regional Development and Ministry of Health Care.
Project experts coordinate the Working Group on fiscal
decentralization under the Ministry of Finance of
Ukraine, provide advisory support on local finance (local
taxes, borrowing, etc.).
During the reporting period, experts took part in drafting
and discussing the Public Finance Management strategy
for Ukraine.
Ексклюзивне інтерв’ю Єви Калніньі, Старшого
експерта проекту “Підтримка децентралізації
в Україні” на українському інформаційному
телеканалі Ukraine Today.

Another task Project financial experts’ are working
on - a concept of the health care reform. Set of
documents describing the key elements of the reform
has been prepared and submitted to the Government.
The package contains proposals on hospital districts, a
single national agency for procurement of medical
services, financing provisions etc.

Project experts also contributed to the preparation of the
Інтерв'ю
експерта
шведсько-українського
проекту
monitoring
report
on effects
of fiscal decentralisation.
"Підтримка децентралізації в Україні" Яна
Герчинського телеканалу УТР для англомовного
проекту "Up-to-Date"
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Plans for 2016
EDUCATION DECENTRALIZATION
 Supporting the strengthening of analytical capacity of the Ministries
 Supporting the creation of legal framework for status quo in the field of
secondary education
 Supporting hromadas which chose to establish an improved education
system
 Improving the financing formula for the sector of education in 2017
 Providing expert support with the development of the Law on Primary
and Secondary Education; a key law that needs to be re-designed in line
with a decentralised model
 Implementing a functional analysis in the education management
framework
 Designing a new framework corresponding to the decentralisation
concept in the education management
 Supporting the process of Education Management Information System
adoption and application
 Continuing to support the inter-institutional Education Decentralisation
Task Force, working groups developing draft laws, Ministry’s
management (in cooperation with the oblasts’ education bodies).
 Continuing the work on Khmelnytskyi pilot project and to establish the
function of education in the selected pilot hromadas
 Transfering the Khmelnytskyi experience to other amalgamated
hromadas and supporting the establishment of education function in
them; in particular, preparation and implemantion of methodological
guidelines and model documents
 Supporting the reform to Help Desk function in field of education
decentralisation and financing of education
 Supporting the establishment of a comprehensive and up-to-date
education information database in the Ministry of Education and Science
 Supporting the sorting and linking of financial and statistical education
data, and establishing indicators for monitoring quality of education
services provided in Ukraine
 Preparing for the allocation simulator and scenarios

FISCAL DECENTRALIZATION
 Supporting the work of Fiscal
Decentralisation Task Force under the
Ministry of Finance
 Monitoring inter-governmental fiscal
relations and improving the way that
evidence is used in policy-making; focusing
on – data collection, processing, analysis
and use
 Providing local expertise to manage and
coordinate the work of the FDTF and
delivering the necessary inputs
 Providing international expertise on topics
that are identified in Green Paper, such as
municipal borrowing, municipal fiscal
oversight, etc.
 Expert participation in drafting of the health
care financing and management concept
 Providing local expertise in communication
of the reforms in the field of fiscal
decentralisation and to provide information
to sub-national actors, in particular, to
create new amalgamated hromadas

REFORM COMMUNICATION
 Showcasing experience in decentralisation
related fields from European countries
 Providing with information on reform
developments, and good examples in new
hromadas
 Strengthening the reform agents on
regional level – i.e. supporting the network
of regional communication officers

ANNOUNCEMENTS
Ministry of Education and Science of Ukraine,
jointly with the Ministry of Regional
Development, Construction, Housing and
Municipal Economy of Ukraine, and the
Swedish-Ukrainian Project “Support to
Decentralisation in Ukraine” are organising a
conference

More information on education
decentralisation can be found in
following web-sites:

«Ukraine on the Path Towards
Education Decentralization»,
which will take place in Kyiv, Ukraine,
on November 15 2016
The aim of the Conference is to discuss with the main stakeholders the
progress in the field of decentralization of general secondary
education – showcase achievements, identify main stumbling blocks
and discuss ways forward

Welcome to our project’s website. We
have by now gathered a lot of useful
information and products, which we
would like to share with you!

Ministry of education and
science of Ukraine

Department of education and
science of State Regional
Administration in Khmelnitskyi

Visit
http://SKLInternational.org.ua

and on the web-site
decentralization.gov.ua
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