ЕКСПРЕС ЗВІТ
ЛИСТОПАД 2016
Метою поточного Експрес звіту є узагальнення заходів, результатів та продуктів діяльності Проекту в листопаді 2016

Децентралізація освіти
15 листопада 2016 року Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України за підтримки Проекту провели Конференцію «Україна на шляху децентралізації освіти».
Основною метою Конференції було зібрати разом усіх стейкхолдерів освітнього сектору, що займаються децентралізацією та
започаткувати діалог щодо питань реформи (перебігу, викликів та подальших кроків). Понад 300 учасників, що представляли різні
рівні врядування, громадські організації, школи, донорські організації, ЗМІ тощо з усіх регіонів України взяли участь у Конференції.
Планується, що Конференція стане традиційною та щорічною і надасть змогу моніторити перебіг реформи та спільно обговорювати
досягнення та шляхи вирішення проблемних питань. Повне відео Конференції. Запис секції щодо Опорних шкіл.

Робота на національному рівні
• Старший експерт з питань освіти, Ян Герчинський, провів
низку практичних навчальних сесій для Інституту освітньої
аналітики:
- Дві сесії з питань освітніх індикаторів
- Дві сесії з питань Державної Інформаціної Системи Освіти
- Сесію з питань моделювання розподілу освітньої субвенції
• Старший експерт з питань освіти брав участь у низці робочих
зустрічей з представниками МОН України, Мінфіну, громадських
організацій та надавав консультативну підтримку щодо
розробки підходів до розподілу нової субвенції на інклюзивну
освіту
• Старший експерт з питань освіти брав участь у прес-брифінгу
з питань децентралізації освіти, що був організований
Українським кризовим медіа центром 14 листопада 2016 року.
Подивитися відеозапис заходу можна за цим посиланням
• Старший експерт з питань освіти брав участь у панельній
дискусії з питань децентралізації освіти в рамках Форуму
місцевого самоврядування «Секторальні реформи в призмі
децентралізації: освіта, охорона здоров’я, соціальний захист

населення,
адміністративні
послуги»
організованому
Асоціацією міст України 22 листопада в м. Івано-Франківську
• Старший експерт з питань освіти підготував дві аналітичні
записки:
- Формула розподілу освітньої субвенції на 2018 рік: Як
організувати спільну роботу МОН та Мінфіну
- Про використання бюджетних коштів на інклюзивну освіту
• Старший експерт з питань освіти також продовжував роботу
над публікацією, що має стати узагальненням аналітичної
роботи з питань фінансування освіти в Україні
•
Команда експертів, що працюють в Хмельницькому,
працювала над оновленням методичних рекомендацій для ОТГ.
Нові розділи документу: Аналіз освітнього сектору ОТГ,
Розробка освітньої стратегії та Комунікація. Також провадиться
робота зі збору кращих практик та успішних прикладів
• Команда експертів, що працюють в Хмельницькому, брала
участь у відкритті проекту USAID DOBRE 14 листопада 2016 року
та модерувала одне з секційних засідань.
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Робота на місцевому та регіональному рівні

• Експерти провели регіональний семінар для ОТГ Чернігівської
області 16 листопада 2016 року. У заході брали участь
представники створених та перспективних ОТГ, ОДА, Офісу
Реформ тощо
• Підготовлено та проведено навчальний візит до Республіки
Польща для представників пілотних ОТГ Хмельницької області
(21-25 листопада 2016 року). Навчальний візит організовано у
співробітництві з Фондом Міжнародної Солідарності та
Фундацією соціально-економічних ініціатив (Польща).
Більше інформації про візит ТУТ

• Експерти проекту спільно з колегами з Дунаєвецької ОТГ
підготували концепцію Навчально-методичного центру зі збору
та поширення кращих практик освітньої децентралізації.
Завданням центру буде забезпечення співпраці між ОТГ, збір та
узагальнення кращих практик з усієї України та поширення
досвіду серед ОТГ
• Експерти проекту провели ряд зустрічей з представниками
Інституту громадянського суспільства та проектом U-LEAD для
обговорення співробітництва в сфері децентралізації освіти,
зокрема:
- Співорганізація регіональних семінарів для ОТГ протягом
грудня 2016 – січня 2017 років (у співробітництві з ІГС)
- Можливість організації навчального візиту до Хмельницької
області для співробітників Регіональних ресурсних центрів, що
будуть створені в рамках програми U-LEAD
•
Експерти проекту підготували статтю “Нова школа у нових
громадах. Виклики, які необхідно подолати” для публікації
Українського кризового медіа-центру, орієнтованої на
регіональні ЗМІ.

Фінансова децентралізація
• Команда експертів Проекту з питань Фінансової децентралізації
працювала над систематизацією даних щодо доходів та видатків
адміністративно-територіальних одиниць за 2014-2015 роки. Ця
робота провадиться, як підготовча до детального аналізу ситуації
з місцевими фінансами за трирічний період – з 2014 по 2016 роки.
Як тільки будуть опубліковані дані 2016 року, експерти спільно з
колегами з Мінфіну проаналізують як змінилась ситуація з
місцевими бюджетами за вказаний період, та вплив фінансової
децентралізації, що була запроваджена 2015 року
• Команда експертів Проекту з питань Фінансової децентралізації
була залучена до двох фінальних ітерацій консультацій та
доопрацювання проектів нормативно-правових актів пакету
реформи охорони здоров’я. Ця робота складалась зі збору,
аналізу та внесення (або відхилення) пропозицій та зауважень
ЦОВВ, установ, агенцій та профспілок
• Місцеві експерти провели низку окремих зустрічей та

консультацій з зацікавленими сторонами для узгодження
позицій. Зокрема, глибокі перемовини були проведені з
Мінфіном та Держказначейством
• Місцеві експерти з питань фінансової децентралізації
підготовили низку аналітичних документів для заінтересованих
ЦОВВ та Прем’єр-міністра з основних питань реформи охорони
здоров’я
• Місцеві експерти з питань фінансової децентралізації провели
низку інформаційних сесій для депутатів місцевих рад
• Робота з підготовки пакету реформи системи фінансування
охорони здоров’я, що тривала протягом 2016 року, завершилась
прийняттям пакету Урядом 30 листопада 2016 року. Цей
критичний момент започатковує нову віху для надавачів
медичних послуг, ОМС, громад та їх участі в системі охорони
здоров’я.

Комунікація реформ

питань децентралізації освіти в Українському кризовому
медіа-центрі

• Експерт з комунікацій брав участь у навчальному візиті до
Польщі з висвітленням питань, що були в фокусі візиту
• Експерт з комунікацій узагальнював матеріали та готував звіти
щодо Конференції 15 листопада 2016 року та навчального візиту
до Польщі
• Менеджер проекту та Керівник Проекту брали участь у
координаційній нараді донорів з метою обговорення стратегії
брендування реформи децентралізації
• Експерти проекту брали участь у тренінгу Sida з питань
комунікаційної стратегії, координації та спільних дій проектів з
питань децентралізації, що впроваджуються за фінансової
підтримки Швеції
• Експерт з комунікацій брав участь у підготовці прес-бріфінгу з

Комунікація проекту

Промоція реформи децентралізації

• Квартальний бюлетень підготовлено українською та
англійською
• Електронні бюлетені з інформацією про результати роботи
проекту підготовлені українською та англійською для
поширення
• Стаття щодо результатів роботи проекту в Хмельницькій
області підготовлена для публікації на сайтах Посольства Швеції
та Sida, українською та англійською
• Експерт з комунікацій постійно працює над наповненням
веб-сайту проекту

