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Децентралізація задля демократії —
Україна
Шведсько-Український проект «Підтримка децентралізації в Україні»
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У ході роботи прямої телефонної лінії МОН накопичило
достатню кількість запитань від органів місцевого
самоврядування, пов’язаних з управлінням в сфері
освіти, зокрема: нового розподілу функцій і обов’язків,
забезпеченням доступу до якісної шкільної освіти в
громаді, організації опорних шкіл та філій. У зв’язку з
цим булостворено відповідну рубрику на офіційному
сайті Міністерства, де розміщено усі відповіді на
поставлені запитання від громад.

02 березня 2016 року, Інститут
педагогіки НАПН України, Київ
Ян Герчинський щодо
децентралізації освіти у Польщі
у рамках всеукраїнської
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«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ВИМІР
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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
30 вересня 2016 року експерта шведськооптимізації шкільної мережі
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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

16 серпня 2016 року, Хмельницька область,
Старосинявська громада
Обговорюємо кроки подальшої співпраці
Про те, як наші партнери із Стара Синява Live.
Старосинявська ОТГ оптимізують шкільну мережу
своєї громади можна подивитися відео

12 вересня 2016 року, м. Хмельницьк
Обговорюємо план роботи експертів проекту у громадах
на наступні два дні з нашими партнерами з Департаменту
освіти і науки Хмельницької ОДА

13 вересня 2016 року Хмельницька область,
Дунаєвецька громада
Обговорюємо етапи підготовки стратегії
розвитку громади

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 15 жовтня 2016 року участь у семінарах взяли:
100 громад з Житомирської, Полтавської, Дніпропетровської, Волинської,
Одеської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Херсонської та
Миколаївської областей

Більш ніж 300 учасників

Виїзні семінари у форматі «рівний рівному» на тему «ефективне управління освітою в ОТГ. Від створення
органууправління до реалізації плану оптимізації мережі шкіл»
10 жовтня 2016 року, м. Херсон (відео)

11 жовтня 2016 року, м. Миколаїв (відео)

КОМУНІКАЦІЯ
3 жовтня 2016 року, м. Миколаїв
Обговорюємо децентралізацію у сфері освіти з регіональним ЗМІ Миколаївської області

Цікаво, які контраргументи приводили представники
регіональних ЗМІ Миколаївської
області на всім вже відомі міфи
про школу?

МІФ: диплом університету за всяку ціну для наших дітей, а не
реальні знання є гарантією успішної професійної кар’єри і їх
майбутнього добробуту КОНТРАРГУМЕНТ: без знань не може
бути успішної кар’єри, скільки з дипломами торгують на ринках, а хто має глибокі знання завжди знайде їм застосування.
Результати роботи з регіональними ЗМІ Миколаївської області
15 жовтня 2016 року
Новобузька районна газета, Миколаївська область,
№82 (11288) (для перегляду натисніть сюди)

Система управління освітою ОТГ та особливості її створення

12 жовтня 2016 року
Новобузька районна газета, Миколаївська область,
№81 (11287) (для перегляду натисніть сюди)

Реформа середньої освіти: суть та перспективи

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).
Зокрема, протягом звітного періоду експерти брали участь
у розробці і обговоренні стратегії реформування системи
управління публічними фінаннсами в Україні.
Ексклюзивне інтерв’ю Єви Калніньі, Старшого
експерта проекту “Підтримка децентралізації
в Україні” на українському інформаційному
телеканалі Ukraine Today.

За підтримки експертів було розроблено та подано
на розгляд Уряду концепцію реформи фінансування
системи охорони здоровя, пропозиції щодо створення
госпітальних округів, а також проект створення
єтдиного національного закупівельника медичних
послуг.
Також експерти брали участь у роботі з розробки
Концепції реформи фінансування системи охорони
здоров’я України.
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Децентралізація освіти
у Польщі: Досвід 25 років

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

АНОНСИ

Міністерство освіти і науки України спільно з
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та за підтримки шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації
в Україні» планує проведення конференції

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

«Україна на шляху децентралізації
освіти»,
що відбудеться 15 листопада 2016 року
в м. Києві
Метою заходу є розгляд перебігу та перспектив реформи децентралізації
в системі загальної середньої освіти (висвітлення здобутків, ідентифікація
основних перепон, окреслення подальших кроків) та створити платформу
для дискусій між розробниками реформ та практиками на місцевому рівні.

Міністерства освіти і науки
України

Департаменту освіти і науки
ОДА Хмельницької області

Зустрічайте сайт нашого
проекту
Ми вже зібрали досить
інформації та готові з вами
ділитися

Sklinternational.org.ua

На сайті decentralization.gov.ua
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